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1. Alapadatok 

 

Az intézmény 

Hivatalos neve: Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző 

Iskola és Gimnázium 

Rövid neve: Széchenyi Katolikus Technikum 

Rövidített neve: Széchenyi Kat. Tech. 

OM azonosító: 201750 

Alapítás éve:   2012. 

 

Az Intézmény feladat ellátási helyei 

Székhelye: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Az Intézmény típusa:  Az Intézmény többcélú szakképző intézményként működik. 

 

Bevezetés 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium (a 

továbbiakban: Intézmény) tevékenységét az Alapító okirata, a működésére vonatkozó elvek 

általános leírását a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza (a részterületekre meghatározott 

kiegészítő szabályzatok készültek az SZMSZ melléklete szerint), nevelési-oktatási munkájának 

bemutatását az intézmény Szakmai Programja tartalmazza.  

Iskolánk, mint katolikus iskola arra törekszik, hogy életértékeket adjon át. Nevelési elvünk arra 

irányul, hogy Krisztushoz kapcsoljon a hit által, aki minden értéknek mértéke. 

Mindenkinek lelkiismereti kötelessége erejéhez mérten hiánytalanul teljesíteni feladatait. Csak erre 

az alapra épülhet a keresztény élet. 

Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően becsületes munkával a legjobb eredményt 

érje el.  

Az Iskola alapelve, hogy a katolikus erkölcs érvényesülését és a szülőknek gyermekeik keresztény 

neveltetése iránti igényét szolgálja. Az intézménybe való jelentkezéssel az Iskola egyházi jellegét és 

a nevelés alapelvét a szülő és gyermek elfogadta. A keresztény értékrendet képviselő vezetők, 

tanárok és Egyházunk vezetői iránt tiszteletet kell tanúsítani. 

Iskolánk házirendje a szakmai programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja, rendelkezései e 

program szellemében értelmezendők. 

A házirend amellett, hogy jogszabályok gyűjteményének magyarázata, arra törekszik, hogy 

megértesse iskolánk tanulóival, hogy életük szabályozása nem ellenük, hanem értük történik. 

Meggyőződésünk, hogy az iskola az a hely, ahol a teljes ember kiformálódik, műveltséget szerez, és 

egységet teremt hit és tudás között. 

Elkötelezettek vagyunk a katolikus értékrend mellett, melynek segítségével önmaguk, mások és a 

teremtett világ iránt is felelősséget érző tanulókat nevelünk. 

A házirend előírásait az iskolán kívüli tevékenységek során is minden érintettnek szem előtt kell 

tartania, hiszen az intézmény jó hírének megőrzése és gyarapítása mindannyiunk közös felelőssége 

és feladata. 

A házirend a mindennapi iskolai tevékenységrendszer, a tanulók és oktatóik, az intézményi 

munkatársak együttműködésének szabályozását írja le. 

A házirend elsődleges célja elősegíteni az oktató-nevelő munkát, s a közösségi élet fejlődését. 

Egy egységes normarendszert alakít ki, amely biztosítja az iskolai közösség minden tagjának az 

Isten és emberszeretetben való gyarapodását.  
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Az intézmény alapvető elvárása az iskola fegyelmének megtartása, az értékek befogadása. 

A házirendet az iskola igazgatója készíti el, a diákönkormányzat és a szülői választmány 

véleményezi, és az oktató testület fogadja el. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

A házirend az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szktv.); 

- A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: végrehajtási rendelet); 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

- Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

- Intézmény Szakmai Programja; 

- Továbbá az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezései. 

 

Bevezető rendelkezések 

A jogszabályban levő előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére 

az iskola valamennyi tanulójára, oktatójára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer 

valamennyi szabálya, és ezek megtartása az iskola területén is kötelességük. Így kiemelten érvényes 

rájuk a: 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szktv.); 

- a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: végrehajtási rendelet). 

 

A szakképzési törvény előírásai szerint: 

1. A szakképző intézmény házirendje állapítja meg a tanulók, illetve a képzésben részt vevő 

személyek jogai gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – 

kötelességei teljesítésének módját, továbbá a szakképző intézmény által elvárt viselkedés 

szabályait. 

2. A házirend a tanulói jogviszonyból, illetve a felnőttképzési jogviszonyból származó jogok 

gyakorlásához, illetve kötelességek teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét 

megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. 

3. A házirendben meghatározott szabályok megsértéséből eredő károkért a szakképző 

intézmény nem felel. 

4. Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott 

szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában és házirendjében az adott 

vallás hitelveivel összefüggő viselkedési és megjelenési szabály, jog és kötelesség, valamint 

hitéleti tevékenység is előírható, amelynek vétkes megszegése miatt a tanulóval, illetve a 

képzésben részt vevő személlyel a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.  törvényben, a 

szakképző intézmény alkalmazottjával szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint fegyelmi eljárás indítható, illetve 

hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg. 

5. A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, továbbá azok 

módosítását az oktatói testület a fenntartó egyetértésével fogadja el. Az egyházi jogi 

személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény 

esetében a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

6. A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása 

és módosítása előtt ki kell kérni a szülői választmány (képzési tanács) és a 

diákönkormányzat véleményét.  

7. A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje nyilvános. 
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Általános alapelvek 
 

1.1  A házirend célja, feladata 

A házirendbe foglalt előírások célja és feladata biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, az iskolahasználók egymással való kapcsolatát, 

valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.  

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

1.2  A házirend hatálya  

Személyi hatálya: A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók 

szüleinek, törvényes képviselőinek (gondviselő), belépési engedéllyel rendelkező kísérő 

személyeknek, az iskola oktatóinak és más alkalmazottainak, belépési engedéllyel rendelkező egyéb 

személyeknek. A házirend az egyenlő bánásmód elve szerint nem tesz különbséget a tanulói jogok 

és kötelességek szabályozásakor életkor alapján, azaz a nagykorú diákok számára is kötelező 

érvényű a házirend, annak megszegése fegyelmi vétségnek számít. 

Területi hatálya: A házirend előírásait kötelező betartani az intézménybe való belépéstől az onnan 

jogszerűen történő távozásig, valamint azokon az iskolai időben és iskolán kívüli tanítási időben, 

illetve tanítási időn kívül szervezett programokon (pl. nem hagyományos tanórai keretek között 

szervezett tanítás, tanulmányi kirándulások, egyéb rendezvények, versenyek, tárlatlátogatás, 

testvériskolai kapcsolaton belül történő utazások és ott tartózkodás stb.), melyeket a szakmai 

program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.  

A tanulókra a házirenden kívül érvényes minden olyan jogszabály, amely rájuk egyébként is 

vonatkozik. 

Időbeni hatálya: A házirend 2022. szeptember 1. napján lép hatályba és módosításáig, 

visszavonásáig érvényes. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Szakképző intézmény 2017. évben 

kiadott házirendje. Jelen házirend kihirdetéséről az iskola igazgatója a Fenntartó jóváhagyását 

követően öt munkanapon belül gondoskodik.  

A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind a véleményezési jog gyakorlását. (A 

házirendet az intézmény oktatótestülete részéről az igazgató és az iskolalelkész, véleményezési 

jogot gyakorlók részéről a szülői szervezet elnöke, illetve a diákönkormányzat vezetője írja alá.) 

 

1.3  Házirend felülvizsgálata, módosítása 

A házirend betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és 

kötelessége. 

A házirend módosítására bármely oktató, dolgozó és tanuló írásban tehet javaslatot a 

Diákönkormányzat elnökénél vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 

belül az igazgató dönt. 

A tanuló kifejezés alatt minden képzésben részt vevő személyt kell érteni. 

A tanuló (a szülő) által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak jogszerűen 

meghatározott célokra szabad felhasználni. 

A házirend megsértése számonkérést, fegyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után, amelyek 

részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 

Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha  

- jogszabályi változások következnek be, vagy ha  

- az igazgató, 

- az oktatói testület, 
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- a diákönkormányzat igényt tartanak erre. 

Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév szeptember 30. napjáig 

lehet javasolni. A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője 

nyújt be az igazgatónak. A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell 

fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 

 

1.4  A házirend nyilvánossága 

A szakképző intézmény a Szakképzés Információs Rendszerében közzéteszi a szakképző intézmény 

házirendjét. 

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola könyvtárában; 

- iskola portáján; 

- az iskola honlapján (www.szechenyi-mk.hu); 

- iskola titkárságán. 

A házirend egy-egy példánya elhelyezésre kerül: 

- az iskola irattárában; 

- az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyetteseinél; 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

3. A házirend egy rövidített példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek és a 

tanulónak át kell adni, akik aláírásukkal jelzik a házirendben foglaltak elfogadását. 

Tájékoztatást kell adni, hogy a házirend teljes változata megtalálható az intézmény 

honlapján, az iskola titkárságán, a portán, az iskola könyvtárában. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell:  

- a tanulókat, a módosítást követő első osztályfőnöki órán;  

- a szülőket, a módosítást követő szülői értekezleten.  

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:  

- a tanulókkal az első osztályfőnöki órán, a tanév első napján, 

- a szülőkkel szülői értekezleten.  

5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, előre egyeztetett időpontban. 
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2. A tanulók jogai és kötelezettségei 

Az alapvető jogokat és kötelezettségeket a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet tartalmazza. A tanuló jogait a beiratkozás napjától a tanulói 

jogviszony megszűnéséig gyakorolhatja. 

 

2.1 A tanulók jogai 

1. tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze; 

2. hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és kötelességei 

teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén jogorvoslattal éljen; 

3. a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsák; 

4. véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben; 

5. a tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait; 

6. a szakképző intézmény szakmai programjának keretei között - válasszon a választható 

tantárgyak, foglalkozások, továbbá oktatók közül; 

7. kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai 

beszámítását; 

8. igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző 

intézmény létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást; 

9. lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a szakképző intézmény 

által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során; 

10. kollégiumi ellátásban részesüljön; 

11. kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról; 

12. jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen; 

13. kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe; 

14. képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve tovább tanuljon; 

15. az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, tanulmányi 

rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki; 

16. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért; 

17. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön; 

18. részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon 

történjék; 

19. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról; 

20. az oktatási jogok biztosához forduljon; 

21. jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson; 

22. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a 

diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül 

érdemi választ kapjon; 
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23. iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását 

kezdeményezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában, 

személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában; 

24. választó és választható legyen a diákképviseletbe; 

25. a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem 

orvoslását; 

26. a tanulót megilleti az egyéni tanulmányi rendhez való jog. A tanuló kérelmére – kiskorú 

esetében a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kérelmére – a Kormány rendeletében 

meghatározott kedvezményekben részesíthető, ha egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye 

vagy egyéb helyzete ezt indokolttá teszi. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 195. § szerint; 

27. szakképző évfolyamon a 9. osztálytól kezdődően, technikumi évfolyamon a 10. osztálytól 

kezdődően a felvételi útmutató szerint ágazatot vagy szakmát válasszon; 

28. a szakmai vizsgakövetelményekben, illetve az érettségi vizsgaszabályzatban 

meghatározottak alapján elkészített Szakmai Programban rögzítettek szerint vegyen részt a 

meghatározott foglalkozásokon; 

29. dönthessen – a diákönkormányzat és az oktatói testület véleményének kikérése mellett – egy 

tanítás nélküli munkanap idejéről és programjáról; 

30. megszerzett és államilag elismert nyelvvizsga-, informatikai vizsga-, illetve sikeres előrehozott 

érettségi vizsga alapján az adott tantárgyak óralátogatása alól felmentést kérjen; 

31. tanulási nehézség esetén a tanuló vagy gondviselője a felzárkóztató oktatásban való részvételt 

kérje; 

32. megismerje az iskola Szakmai Programját, SZMSZ-ét, jelen házirendjét, amelyeket a 

www.szechenyi-mk.hu honlapról tölthet le; 

33. megismerje az iskola minőségirányítási, egészségnevelési és esélyegyenlőségi programját; 

34. kérje korábbi tanulmányai beszámítását; 

35. a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az 

érdekeit képviselő szervezetekben. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és 

a közösség jogait. 

 

2.2 A tanulók kötelessége 

A tanuló kötelessége, hogy: 

1. ismerje és tartsa be a Széchenyi Katolikus Technikum házirendjében foglaltakat; 

2. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon; 

3. eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének; 

4. rendszeres tanulással és fegyelmezett magatartásával tegyen eleget képességeinek; 

5. megfelelő tanulmányi kötelezettségének. Az oktatók által meghatározott dolgozatokat 

hiányzása esetén pótolnia kell; 

6. a tanuláshoz szükséges felszerelést minden tanítási órára magával hozza; 

7. működjön közre környezetének rendben tartásában, az iskola által szervezett takarítási 

programokon vegyen részt; 

8. becsengetéskor minden tanulónak a tanteremben vagy a tantermek előtt kell tartózkodnia; 

9. a tanulók osztálytermeik és csoportbontás vagy nyelvi órák alatt más osztálytermek tisztaságát 

kötelesek megőrizni, mások holmijára vigyázni; 

10. az osztályteremben a belépő tanárokat, vendégeket az osztály tanulói felállással üdvözöljék. 

11. diákjaink tanúsítsanak tiszteletet szüleik, tanáraik, nevelőtanáraik, az iskola dolgozói és 

diáktársaik iránt. Tanáraikat és az iskola dolgozóit köszöntsék Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

köszöntéssel. Válasz: Mindörökké, Ámen.; 
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12. a lányok és a fiúk az illem és a jó ízlés határain belül alakítsák kapcsolataikat; 

13. a tanórákon és az iskolai rendezvényeken a tanuló korának megfelelően öltözködjék, és az 

intézmény szellemiségével azonosulva ápolt, tiszta és ízléses legyen a megjelenése. 

Öltözködése ne legyen megütközést keltő, a divat szélsőségeit követő; 

14. az intézménybe belépve felszólítás nélkül vegye le sapkáját, kapucniját, melyeket az intézmény 

épületében nem viselhet; 

15. eleget tegyen vizsgakötelezettségeinek, felkészüljön a tanórákra, házi feladatát elkészítse; 

16. az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, az egyes tantárgyak 

tanulmányi követelményeinek eleget tegyen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli 

dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, funkcionális számológép, 

mobiltelefon, stb.), akkor az oktató a vizsga vagy a dolgozat érintett feladatrészét vagy egészét 

elégtelenre értékelheti (az iskola Szakmai Programjával összhangban); 

17. a tanórákon jelen legyen, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. Azokon a 

tanórán kívüli foglalkozásokon is kötelező a tanulónak megjelennie, amikre előzetesen 

jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell; 

18. az intézmény vezetőinek, oktatóinak jogszabályoknak megfelelő és ésszerű utasításait teljesítse; 

19. minden szakteremben az ott érvényes külön szabályokat is köteles minden tanuló betartani; 

20. köteles minden tanuló az elektromos árammal, a vízzel és a fogyóeszközökkel történő ésszerű 

takarékosságra; 

21. tiszteletet és megbecsülést tanúsítson a szakképző intézmény alkalmazottai iránt; 

22. életkorához és fejlettségéhez, továbbá szakképző intézményi és kollégiumi elfoglaltságához 

igazodva, oktató felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak 

szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a foglalkozások és a rendezvények előkészítésében, lezárásában; 

23. a tanuló köteles részt venni az éves munkatervben meghatározott egyházi és iskolai 

rendezvényeken, ünnepségeken, megemlékezéseken fegyelmezett, az alkalomhoz méltó 

magatartást tanúsítson és ünnepi öltözékben jelenjen meg; 

24. az iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink kötelessége a társadalmi 

normáknak megfelelő, a Katolikus Egyház szabályait és az iskolai Etikai kódexet (1.sz. 

melléklet) betartó viselkedés; 

25. a tanuló köteles részt venni, kiemelten az egyházi ünnepségeken felekezethez való tartozástól 

függetlenül (vagy ünnepi istentiszteleteken): 

 - tanévnyitó ünnepség, ünnepi szentmisén, 

 - karácsonyi ünnepség, ünnepi szentmisén, 

 - húsvéti ünnepség, ünnepi szentmisén, 

 - tanévzáró ünnepség, ünnepi szentmisén, 

 - lelki napok (az éves munkaterv szerint) 

26. megtartsa a szakképző intézmény helyiségei és a szakképző intézményhez tartozó területek 

használati rendjét, a szakirányú oktatás rendjét, a szakképző intézmény szabályzatainak 

előírásait; 

27. megtartsa a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában és házirendjében 

foglaltakat; 

28. a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén betartsa a duális 

képzőhelyen a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket; 

29. megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit; 

30. a szakképző intézmény oktatói és más alkalmazottai, továbbá a tanulótársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait; 

31. a hitélettel kapcsolatos szabályokat betartsa, a reggeli és napvégi fohászon, a lelki 

gyakorlatokon, a közös miséken részt vegyen; 

32. a közösségi szolgálat és a szakmai gyakorlat helyszínén az iskola szabályait betartsa, 

magatartásával az iskola jó hírét öregbítse; 
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33. a tanuló köteles, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy 

a szakmai oktatás során használt eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, 

felszereléseit, különös gonddal kell ügyelnie minden tanulónak az intézmény épületére, a 

termek (folyosók és mellékhelyiségek) felszerelésére, berendezésére, a tárgyak 

rendeltetésszerű használatára, épségük megóvására és a tisztaságra. Az intézmény épületében 

és felszerelésében okozott kárt az okozó köteles jelenteni és megtéríteni a szakképzésről szóló 

2019. évi LXXX. törvény előírásai szerint; 

34. óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak és az igazgatói irodában, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - 

amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérült; balesetvédelmi ismertetőn vegyen részt, 

megismerje, betartsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő iskolai szabályokat. Az 

ismertetőn való részvételét aláírásával dokumentálja. A balesetvédelmi, munkavédelmi és 

tűzvédelmi szabályok betartása az iskola minden tanulójára és alkalmazottjára kötelező. Ezen 

szabályzatok a házirend mellékletei; 

35. elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tűzvédelmi szabályokat, 

melyek az iskola SZMSZ-ének a mellékletét képezik. A szabályok elsajátítását a tanuló 

aláírásával igazolja; 

36. részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon; 

37. az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben okozott károkat megtérítse. A 

kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. A kártérítés elmaradása esetén 

az előírásoknak megfelelően az iskola jogi úton rendezheti; 

38. az elveszett iskolai okmányait pótolja; 

39. a tantermek, műhelyek, laboratóriumok és egyéb iskolai programok helyszínéül szolgáló 

helyiségek, létesítmények tisztaságát és a berendezések épségét megóvja, az esetleges 

rongálást, kárt, balesetveszélyt annak észlelése után azonnal jelentse a foglalkozást tartó 

oktatónak; 

40. az SNI-s, BTMN-es tanulóknak kötelességük a megkezdett fejlesztésekben aktívan részt 

venni. Feladataikat a legjobb tudásuknak megfelelően elvégezni; 

41. az ellenőrző könyvet a tanuló köteles mindig magánál tartani, hogy bármely iskolai munkával 

kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. A mulasztások igazolását az ellenőrző könyvbe 

kell bevezetni. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a szülőkkel alá kell íratni, ennek 

havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el; 

42. a házirend rendelkezéseit maradéktalanul betartsa; 

43. a talált tárgyakat a titkárságon vagy a portán köteles leadni; 

44. minden tanuló személyesen saját jogainak gyakorlását kérelem, észrevétel, javaslat esetleg 

reklamáció formájában írásban minden nap gyakorolhatja. Az intézmény vezetője (vagy 

megbízott helyettese) a felmerült kérdésekre a jogszabályban előírt módon határidőre válaszol 

(vagy intézkedést, döntést, határozatot hoz). 

 

2.3 A hetesek feladatai 

1. A hetesek kijelölése az osztályon belül az osztályfőnök beosztása szerint történik. Egy 

osztályban mindig két hetes van. A hetesi feladatok ellátása a tanuló tanulmányi 

kötelezettségeihez kapcsolódóan történik, nem tekinthető büntetésnek. 
2. A hetes megbízatása hétfőn reggel az adott osztály első tanítási órájával kezdődik, és 

pénteken az utolsó tanítási órát követően ér véget. 

3. A hetesek az első tanítási óra előtt 10 perccel érkezzenek meg. Minden tanítási óra előtt 

számba veszi a hiányzó tanulókat és a hiányzásokról jelentést tesz az órát vezető tanárnak, 

illetve felírják a neveket a táblára.  

4. A hetesek feladata az óra megkezdésekor vigyáz állást vezényelni az osztálynak. 
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5. Az osztályban történt rendkívüli események, rendellenességek jelentése az osztályfőnöknek 

vagy az iskolavezetésnek. 

6. Szünetekben ügyel a tanterem rendjére, tisztaságára, biztonságára, minden meghibásodást, 

veszélyforrást haladéktalanul jelez az illetékeseknek. 

7. Ha az oktató a becsengetés után 10 perccel nem érkezik az osztályba, jelenti az 

iskolavezetésnek. 

8. A hetesek kötelessége a tanóra végén a tábla letörlése, a terem kiszellőztetése, a terem 

tisztaságának, rendjének ellenőrzése. 

9. A hetesek feladata gondoskodni krétáról, a tábla tisztaságáról, a tantermek szünetekben 

történő szellőztetéséről, az utolsó óra után ellenőrizni a tanterem felszerelését, valamint azt, 

hogy az ablakok legyenek becsukva, a villany legyen leoltva, szemét ne maradjon az 

osztályban, és a talált tárgyakat leadják a portán. 
10. Az óraközi szünetekben az egyik hetes előkészíti a tanteremben a következő órát, a másik 

pedig a folyosón, a tanterem előtti részen vigyázza a rendet, folyosó ügyeletes tanárok 

munkáját segítve. 
11. Feladata az osztályában/tantermében a baleset/tűz- és vagyonvédelmi előírások betartatása, 

az esetleges problémák jelzése az órát tartó oktatónak, osztályfőnöknek. 

 

2.4 A tanuló ügyeletes feladatai (amennyiben relevánssá válik) 

1. Az ügyeleti napon rendezett öltözékben 7.30-ra megérkezik az iskolába. 

2. Fogadja az iskolába érkező vendégeket. 

3. Értesíti a tanárokat vagy a diákokat, ha őket nem az iskolához tartozó személy keresi. 

4. Értesíti a tanárokat, ha diákok keresik őket. 

5. Kérés esetén, adminisztrációs kisegítő feladatot lát el. 

 

Részletes szabályai a 3.sz. mellékletben találhatóak. 
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3. A tanulók megjelenésének, viselkedésének szabályai 

 

1. Tanulóink egymás közötti viselkedését baráti jóindulatnak kell jellemeznie. Egymáshoz 

megbecsüléssel szóljanak, fiatalabb társaiknak jó példát mutatva. 

2. A lányok és a fiúk elsősorban iskolatársak. A hivalkodó udvarlás iskolánk szellemiségével 

ellenkezik. A tanulóknak a másik nemmel való kapcsolatát a keresztény méltóságból fakadó 

mértéktartás, a tisztelet és a felelősségérzet hassa át. 

3. A felnőttek iránt mind az iskolában, mind az iskolán kívül legyenek udvariasak, 

előzékenyek. Tanároknak, hivatalos személyeknek köszönni, utat engedni, velük beszélve 

illő testtartással állni nemcsak jó modor, hanem önuralom és lelki kultúra jele is. 

4. Ügyeljenek környezetük tisztaságára, épségére. Minden hulladékot a szemétgyűjtőbe 

dobjanak. Ha valamiben kárt okoznak, azonnal jelentsék az esetet a dolog gazdájának, 

segítenek a helyreállításban, és ha gondatlanságuk volt az oka, úgy állják a javítás költségeit 

is. 

5. Tanulóink ruházata legyen mindig tiszta és rendes, megjelenésük (öltözködés, smink, 

hajviselet, köröm, testékszer) ne legyen megütközést keltő, a divat szélsőségeit követő vagy 

gondozatlan. Tilos a testékszer és természetestől jelentősen eltérő színű és formájú 

hajviselet! 
6. Lányoknak tilos a vállat szabadon hagyó ruházat, fiúknak atlétatrikó viselése az iskolai 

órákon, rendezvényeken, különös képen a Szent László Templomban tartott miséken, lelki 

napokon. Ugyancsak tilos ujjas papucsban, lányoknak nagyon rövid szoknya/ruházat 

viselése. 
7. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban 

foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. 

A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés eljárásait a tárgyra vonatkozó jogszabályok 

határozzák meg. 
8. A tanulóknak mobiltelefonjaikat és audiovizuális eszközeiket a tanórákon csak kikapcsolt 

állapotban a táskában (nem látható helyen, személyes tárgyai között) kell tartani vagy az 

oktatói utasításnak megfelelően a tanári asztalon lévő kosárba kell elhelyezni az órák 

zavartalan megtartása érdekében. Az óra befejezése után a tanuló a tulajdonát visszakapja. 

Az oktató a tantermet csak akkor hagyhatja el, ha minden telefon visszakerült a 

tulajdonosához. Azokon a tanítási órákon, ahol az oktató a mobiltelefon használatát, mint 

IKT eszköz használatát előre megtervezte, ott a oktató útmutatásai alapján, az adott célra 

használhatják a tanulók. Amennyiben a tanuló illetéktelenül használja a telefonját az órán, 

illetve annak jelzése zavarja a tanítást, az órát tartó oktató felszólítja a tanulót a telefon 

kikapcsolására, és szóbeli és írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 

A szabályoktól eltérő elhelyezés esetén az értékekért az iskola nem vállal felelősséget. 

9. A tanításhoz nem szükséges eszközök használata esetén fegyelmező intézkedés hozható. 

Eltűnésük, megrongálódásuk esetén az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 

10. A tanulók nem használhatják az iskola wifi hálózatát! 

11. A tanulók az épületben zajló foglalkozásokon, ill. rendezvényeken kötelesek megfelelő 

öltözéket viselni. 

12. A becsengetés után a tanuló köteles az osztályteremben tartózkodni, illetve a szaktanterem 

előtt csendben várakozni. Szünetek esetén is tekintettel kell lenni arra, hogy mások munkáját 

senki se zavarja. 
13. A tanuló tanítási idő alatt betegség esetén az osztályfőnök vagy a szaktanár engedélyével 

mehet el az iskolaorvoshoz. 
14. Külföldi csereutazások, tanulmányi és osztálykirándulások során viselkedésével, 

érdeklődésével méltóképpen képviselje iskolánkat, nemzetünket. Törekedjen megismerkedni 

más népek kultúrájával, és működjön közre a magyar hagyományok megismertetésében;  
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15. A Honvéd Kadét képzésben részt vevő tanulóinkra és oktatóinkra formaruha viselésére 

alkalmazandó speciális előírások a 13. számú mellékletben találhatók. 
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4. Tiltott tevékenységek 

 

1. Tilos az iskolába behozni, birtokolni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli 

programokra vinni minden olyan eszközt, amely nem a tanórai munkához szükséges és 

balesetveszélyes (például szúró- vagy vágóeszközök, gázspray, gázspraynek látszó 

önvédelmi eszköz, paprika spray, önvédelmi spray, fegyver vagy annak látszó tárgy, 

tűzveszélyes vagy tüzet okozó anyag stb.). E szabály megszegőivel szemben fegyelmi 

eljárást kezdeményez az iskola. 

2. Tilos testékszereket (fültágító karika, piercing, orrkarika) viselni az intézményben és iskolai 

rendezvényeken! Tilos a sapka és kapucni viselése az iskolán belül. Tilos a természetestől 

jelentősen eltérő színű és formájú hajviselet! 

3. Tilos mások fenyegetése, terrorizálása. E szabály megszegőivel szemben fegyelmi eljárást 

kezdeményez az iskola. 

4. Tilos az iskolába állatot, továbbá nagy értékű ékszert vagy pénzt behozni. Ezek eltűnéséért 

az iskola nem vállalhat felelősséget. 

5. Tilos tűzveszélyes anyagot vagy sérülést okozó veszélyes tárgyat az iskolába behozni. 

Gyufa, öngyújtó használata az iskola teljes területén tilos. 

6. Az iskolában tilos megbotránkozást keltő vagy gyűlöletre uszító szimbólumot viselni. 

7. Tilos szemérmet sértő tárgyakat az iskolába behozni. 

8. Az iskolában dohány, szeszesital és egyéb egészségre ártalmas dolgok (kábítószer, 

tudatmódosító anyagok, káros anyagok, elfbar, e-cigaretta, egyéb dohányáru stb.) 

fogyasztása és az intézménybe való behozatala szigorúan tilos. 

9. Tilos az intézményben a megütközést keltő viselkedés, a hangoskodás (folyosón és az 

iskolaudvaron kiabálni), hangos beszéddel a tanítási órát és egyéb foglalkozást zavarni. 

10. Tilos a tanításhoz nem szükséges eszközök használata (pl. fülhallgató, headset, Bluetooth 

hangszóró, további telefon és telekommunikációs eszköz, valamint elektromos eszközök 

használata stb.). Ellenkező esetén fegyelmező intézkedés hozható. Eltűnésük, 

megrongálódásuk esetén az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 

11. A rohangálás, köpködés, lökdösődés, verekedés, testi sértés szigorúan tilos! E szabály 

megszegőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez az iskola. 

12. Tilos a korlátra, radiátorokra, mosdóra, ablakpárkányra ülni, felmászni. Az ablakon 

kihajolni, az ablakba felállni, az ablakon közlekedni szigorúan tilos. 

13. Tilos az intézményben az igazgató írásos engedélye nélkül fotó, hang és videofelvétel 

készítése és annak közzététele, megosztása. 

14. Tilos a tanítási órák engedély nélküli elhagyása. 

15. Tilos az iskola informatikai eszközeire való engedély nélküli csatlakozás. 

16. Tilos az iskolai számítógépekre való engedély nélküli szoftvertelepítés. 

17. Tilos a tanuló engedély nélküli saját adathordozójának összekapcsolása az iskola 

informatikai rendszerével. 

18. Tilos az óraközi szünetekben a hangos zenehallgatás. 

19. Tilos a tanítási órák, foglalkozások zavarása hang és videofelvételre és lejátszásra alkalmas 

eszközökkel. 

20. Az iskolában tilos minden szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 

21. Tilos a tanítási órákon, a foglalkozáson, gyakorlati oktatáson, ünnepségeken étkezni, illetve 

rágógumizni. 

22. Tilos az oktatók, iskolai dolgozók tegezése. 

23. Az iskola politikamentes intézmény. Ezért az iskola területén és rendezvényein tilos bármely 

párt és politikai szervezet jelképeit, jelvényeit viselni, használni és terjeszteni. Pártpolitikai 

nézeteit nyilvánosan egyetlen tanár sem terjesztheti diákjai között. 

24. Tilos az iskolában népek, nemzetiségek, etnikumok hátrányos megkülönböztetése. 
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25. Az iskolába tilos minden olyan tárgy behozatala, használata, mely balesetveszélyes, 

egészséget károsító vagy tanulók megszégyenítésére, megalázására szolgál.  

26. Az iskolában kereskedelmi tevékenységet tanulók egymás között nem folytathatnak (nem 

cserélhetnek, nem adhatnak el és társaiktól nem vehetnek semmit).  

27. A tanulóknak tilos minden olyan megnyilvánulás, mely a tanár a jogszabályban biztosított 

jogát, közfeladatot ellátó funkcióját sérti. Tilos az emberi méltóság megsértése, a megalázás, 

az embertelen bánásmód. 
28. Az épületbe tilos behozni gördeszkát, görkorcsolyát, rollert és minden más eszközt, mely 

balesetveszélyes helyzetet okozhat, vagy az épületben, berendezésekben kárt tehet. 

29. Az intézményben közösségi média felületén (Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, 

Viber, Skype, stb…) élő videót közvetíteni („élőzni”) szigorúan tilos. 
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5. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intézményhez 

tartozó területek használati rendje 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért; 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért; 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért; 

- a környezettudatos magatartásért (pl. szelektív hulladékgyűjtés, elektromos áram és 

víztakarékosság). 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak oktatói felügyelettel használhatják. 

Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit stb. a 

diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási foglalkozásokon használhatják.  

A tantermek, szaktantermek, könyvtár, tornaterem, pincelőtér stb. használatának rendjét a 

házirendhez és az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása 

tanulóink és az oktatók számára kötelező (2.sz. melléklet). 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell.  

A vagyonbiztonság növelése érdekében az intézményben kamerákat helyeztünk el. Az információk 

tárolása az adatvédelmi törvénynek megfelelően történik. 

Annak érdekében, hogy az iskolai munkához nem szükséges tárgyak ne kerüljenek be az 

intézménybe, az iskolai munkához szükséges tárgyak pedig ne kerüljenek ki, az iskola vezetése, az 

oktatói testület, a diákönkormányzat és az iskolarendész váratlan ellenőrzésre jogosult. Ennek során 

a tanuló köteles a táskájában és ruházatában lévő tárgyakat megmutatni és ezek közül a nem iskolai 

felszereléshez tartozókat átadni. 

A kábítószerek használatának, terjesztésének megelőzése céljából a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányság munkatársai jogosultak ellenőrzést tartani. 

A tantermek, szertárak bezárása az utolsó órát tartó oktatók, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – a tanügyigazgatási 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – használhatja. 

Az iskolában hirdetéseket, plakátokat elhelyezni, az iskolarádióban közleményeket felolvasni csak 

igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel lehet. 

Az iskola területén található műtárgyakat csak rendeltetésszerűen szabad használni a biztonsági 

előírások maximális betartásával.  

A tanulók az iskola területére nem hajthatnak be gépjárművel. Gépjárművel történő behajtás és 

parkolás a tanulók részére tilos, a tilalom megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után. 

Motorkerékpárjaikat, kerékpárjaikat a kijelölt parkolóban kötelesek elhelyezni. Az iskola területén 

járó motorú motorkerékpárral közlekedni tilos. (A részletes parkolási szabályzat a 4.sz. 

mellékletben található.) 

Nem kerülhet sor a helyiségek bérbeadására abban az esetben, ha az ellentétes a tanulók érdekeivel. 

Még felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a diákok az alábbi helyiségeket: irodák, 

szerverszoba, karbantartóműhely, szertárak, technikai dolgozók helyiségei, irattár. 

Az iskola tornatermében és az edzőteremben csak oktatói felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai 

cipőben a tornateremben tilos tartózkodni. Az edzőterem első használata előtt a testnevelő oktató 

oktatást tart az eszközök használatának rendjéről. A tanulók aláírásukkal igazolják az oktatáson 

való részvételt.  
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Az iskola területét a tanuló tanítási időben csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) 

kérésére osztályfőnöke, pótosztályfőnöke, vagy annak távollétében az iskolavezetés valamelyik 

tagjának engedélyével hagyhatja el.  

Rendkívüli esetben – előzetes szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását az iskola 

igazgatója, helyettesei, illetve az osztályfőnök engedélyezheti. Amennyiben a tanuló rosszullét 

miatt maga kéredzkedik el, és további orvosi ellátást nem igényel, hiányzását a szülőnek 

utólag igazolnia kell. Ezek megszegéséből adódó következményekért a tanuló, illetve 

törvényes képviselője felel. Az engedély írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon 

adható. Mentesül a tanuló a kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el engedély nélkül 

tanítási időben az iskola területét, amikor ez az adott helyzetben elvárható volt tőle (például: 

baleset elhárítása, veszélyhelyzet, tűz stb.). Az iskola területének engedély nélküli elhagyása 

fegyelmi vétségnek számít, fegyelmi intézkedést von maga után. 

Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol azokat 30 napig őrzik. A 30. 

napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat diákjóléti célra felajánlja. 

Szünetekben a folyosókat, lépcsőket rendeltetésszerűen kell használni, ügyelve arra, hogy a tanuló 

ne okozzon kárt saját és mások testi épségében. 

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak az oktató engedélyével 

és jelenlétében, irányításával használhatják. 

A titkárság, a tanári előtti folyosón tanulók csak indokolt esetben tartózkodhatnak. 

Az iskola területén, az iskolai rendezvényeken és a büfében iskolánk tanulóinak tilos a szervezetre 

káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása. A büfé nyitvatartását annak üzemeltetője az iskola 

igazgatójával egyeztetve állapítja meg. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett szakkör, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás keretében, tanári felügyelettel tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával. 

Az osztálytermek szakmai jellegű dekorációjáért a munkaközösségek felelősek, a dekorációért, a 

termek épségéért pedig egész tanévben –az osztály saját tanterme esetén az osztályfőnök felel, 

egyéb esetben a tanteremfelelős oktató. 

Az iskola oktatóinak, tanulóinak, dolgozóinak személyiségi jogait érintő megállapodás:  

A kor követelményei megkívánják, hogy az iskola életét álló képekben és videofelvételeken 

keresztül is dokumentáljuk.  

Az intézmény adatvédelmi szabályzatával összhangba az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

iskolában, az iskolán kívül, de azzal összefüggő rendezvényeken, tevékenységek során róluk 

fényképfelvétel és mozgóképes felvétel készüljön.  

Ezen felvételek készítésének célja lehet:  

- az iskolai élet vizuális dokumentálása; 

- az iskolai élet bemutatása a médiában (televízió, írott sajtó, internet); 

- pedagógusok portfóliójában, portfólióvédésében való megjelenés; 

- pályázati forrásokkal való elszámolás. 

Amennyiben az intézmény tanulója vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván 

szerepelni az iskola által készített fényképeken, azt a törvényes képviselő és a tanuló aláírásával 

ellátott nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője számára. 

Az iskola tan- és szaktantermeiben (2, 25, 26, 27, 29, 43, 44), néhány közösségi térben (aula, 

zsibongó, bejárati ajtó, tornaterem felőli ajtó, kerékpártároló, udvar) a vagyonvédelem érdekében 

kamera került elhelyezésre, mely rögzíti az ott zajló eseményeket (6.sz. melléklet). 

Az iskola nagykorú diákjai tanulói jogviszony, felnőttképzési jogviszony keletkezésével, kiskorú 

diákjainak szülei a tanulói jogviszony keletkeztetésével, a beiratkozással igazolják, hogy a házirend 

megismerésével és elfogadásával hozzájárulásukat adják a felvételek készítéséhez, közzétételéhez. 
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Belépés az intézménybe: 

Az intézmény területére 

a. az ott foglalkoztatott személyen, 

b. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d. a tanulón, felnőttképzési, felnőttoktatási jogviszonyban lévő személyen, 

e. és az egyedi igazgatói belépési engedéllyel rendelkező személyen kívül más nem léphet be. 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek 

elvitelére jogosult személy. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

 - a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

Idegenek az épületben nem tartózkodhatnak. 

Az iskola területére jogviszonyban nem álló személyek kizárólag előzetes időpont-egyeztetéssel, és 

igazgatói engedéllyel léphetnek be. Időpontot a 49/505-280-es telefonszámon, vagy a 

szechenyi@mezokovesd.t-online.hu e-mail címen tudnak egyeztetni a munkarendben meghatározott 

ügyfélfogadási rend szerint.  

Belépő személy regisztráció után tartózkodhat az intézményben. 

Az iskolába be- és kilépés a főbejáraton keresztül lehetséges. 

A be- és kilépés dokumentálása külön füzetben történik. 

A nem iskolai dolgozók adatszolgáltatása a belépéshez: 

- név / cég / hivatal, 

- milyen okból keresi az iskolát,  

- gépkocsi rendszám (ha releváns), 

- belépés / kilépés időpontja. 

A tanulók számára a látogatók, törvényes képviselők, hozzátartozók fogadása csak a szünetben és 

az előtérben történhet. Telefonon csak rendkívül indokolt esetben hívható a tanuló. 

Minden oktatónak hetente egy fogadóórája van, a diákok és a szülők ebben az időpontban 

kereshetik fel őket. A fogadóórák időpontját az osztályfőnökök a diákok ellenőrző könyvébe 

beíratják.  

Iskolánk igazgatója a diákokat és a szülőket szintén a fogadóóráján várja előzetes bejelentkezés 

alapján, rendkívüli esetben időpontot lehet kérni az 49/505-280 telefonszámon. 

Az iskolai dolgozóknál a belépés / kilépés dokumentálásra kerül. 

Reklám- és marketing tevékenységgel foglalkozó ügynökök valamint hírportálok alkalmazottai, 

képviselői csak előzetes igazgatói engedéllyel léphetnek be az iskolába. 

Az iskolai rendezvények zártkörűek. Ezekre az iskolához nem tartozó személyeket nem lehet 

meghívni.  

Az igazgató által meghatározott rendezvényekre hozzátartozók meghívhatók, akik a házirendben 

megfogalmazottakat betartani kötelesek és anyagi felelősséggel tartoznak. 

Osztályrendezvények esetén a tanterem rendjéért és tisztaságáért a rendezvény kezdeményezői 

felelnek. A rendezési szándékot legalább 3 nappal korábban írásban kérelmezni kell az iskola 

igazgatójától.  

Tanítás nélküli munkanapokon a tanuló csak tanári felügyelettel használhatja az iskola helyiségeit 

és udvarát. 

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
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Az intézményben vállalkozó által üzemeltetett munkahelyi büfé működik 7:30-14:00 óra közötti 

nyitva tartással. 

 

 

Anyagi felelősség 

A tanulók az iskola berendezési tárgyaiért rongálás esetén anyagi felelősséggel tartoznak. A tanulók 

szülei a gyermekük által okozott kárért anyagi felelősséggel tartoznak. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató a károkozás körülményeit kivizsgáltatja, a kár 

nagyságát felméri, a károkozó személyét megállapítja. A vizsgálatról a károkozó tanulót, kiskorú 

tanuló esetén a szülőt tájékoztatja, egyidejűleg a szülőt felszólítja a kár megtérítésére. Ha a 

felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő (illetve a tanuló) a károkozás tényét vagy mértékét 

nem ismeri el, az iskola igazgatója a tanuló ellen, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő ellen pert 

indíthat. 

Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a 2011. évi CXC. 59. §. (1) 

bekezdése szerint köteles azt megtéríteni. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a – károkozás 

napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér 

a) egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén, 

b) öthavi összegét szándékos károkozás esetén. 

A károkozókkal szemben a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően is el kell járni. 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

A nem dohányzók védelméről szóló törvény (1999.évi XLII. törvény) alapján közoktatási 

intézményben nem jelölhető ki dohányzóhely.) Így az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a 

kapuktól számított 5 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a 

munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.  

Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás 

és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! (Tehát tilos az iskolaterületére, valamint az 

iskola által szervezett iskolán kívüli programokra alkoholt, drogot, dohányárut, elf bart, e-cigarettát, 

egyéb dohányárut behozni, terjeszteni és fogyasztani!) 

Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, 

iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek 

(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Amennyiben az intézményben alkoholos 

vagy drogos befolyásoltságot, stb. tapasztalunk a diákon, értesítjük a törvényes képviselőt. 

Esetleges távollétét igazolnia szükséges. Amennyiben ez nem történik meg, igazolatlan 

mulasztásnak számít. 
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6. A tanulók által bevitt dolgok elhelyezésének szabályai 

 

A tanulók tulajdonát képező, az oktatással össze nem függő tárgyak, eszközök, értéktárgyak, 

(mobiltelefon, laptop, tablet, Bluetooth hangszóró, zenelejátszó, játékkonzol, ékszerek, nagy 

összegű pénz, bankkártya) iskolába való behozatalának nincs értelme, ezekért az intézmény 

felelősséget nem vállal. 

Megőrző helyiség hiányában a megőrzéséről a tanuló saját maga gondoskodik. 

Az utcai ruha és munkaruházat megőrzéséért a tanuló saját maga gondoskodik. 

Az iskola létesítményeinek egyéb szabályzatai tartalmazhatnak egyéb olyan előírásokat, melyek 

jelen házirendben nincsenek szabályozva, és amelyeket a tanulóknak és az oktatóknak be kell 

tartaniuk (például: számítógép termek, könyvtár, edzőterem, stb.). 

A tantermek, szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez és az 

SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és az oktatók 

számára kötelező. 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem 

hozható káreseményekért. 

Önvédelmi eszközök (pl. paprika spray,) iskolába behozatala esetén, az iskolában tartózkodás 

időtartama alatt az iskolarendész zárt szekrényben elhelyezi átvételi elismervény ellenében. 
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7. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai 

 

A tanuló kötelessége, hogy elősegítse az iskola feladatainak teljesítését, őrizze hagyományait, 

vegyen részt az iskolai kötelező tanórán kívüli programokon, az iskolai munkatervben megjelölt 

ünnepélyeken, rendezvényeken. Az intézmény hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, 

az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a munkaközösség-

vezetők javaslatai alapján az igazgató jelöli ki. Ezt jelzi a munkatervben, illetve az ütemtervben. Az 

egyéb megemlékezések és ünnepélyek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 

Az osztályok ünnepélyeinek, rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához a pedagógus 

segítséget kérhet a DÖK-öt segítő tanároktól. A technikai eszközök működtetéséről való 

gondoskodás az iskola rendszergazdájának és gondnokának a feladata, szükség esetén munkájukhoz 

segítséget adnak az iskolai karbantartók. 

Az iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken az iskola főállású oktatói és az oktatómunkát 

közvetlenül segítő dolgozói kötelezően, munkaköri feladatként vesznek részt. 

 

Az intézmény által szervezett, az intézmény szakmai programjának végrehajtásához 

kapcsolódó, intézményen kívüli rendezvényeken elvárt magatartás: 

Az Intézmény tanulói az iskola által szervezett, a szakmai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán kívüli rendezvények során kötelesek az általános viselkedési normáknak és az iskolai 

házirendnek megfelelő magatartást tanúsítani.  

Az esetleges fegyelmi vétségek elbírálására az iskolai szabályozás vonatkozik. Emellett a tanulók a 

fenti programokon kötelesek betartani az adott körülményekre vonatkozó egyedi magatartási 

szabályokat is. 
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8. Az állami fenntartású szakképző intézmény kivételével – a térítési díj és a 

tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket 

 

A szakképzés ingyenessége 

Az állam 

a) az első kettő szakma megszerzését – ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, 

illetve a műhelyiskolában való részvételt is – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második 

szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül; 

b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga 

letételéig, és 

c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi 

bizonyítvány megszerzését az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező 

fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen biztosítja. A szakképzésben 

való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a 

munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában 

foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. 

Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott 

szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében 

való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő 

személy részére. 

 

Térítési díjak az iskolában 

Fizetni az igénybe vett szolgáltatásokért (pl. étkezés) vagy az iskola közvetítésével megvásárolt 

eszközökért kell (pl. tankönyv – ez esetben nem az iskola az eladó csak a jogszabályoknak 

megfelelően segít az értékesítésben). Ezen esetben a fizetés feltételeiről legalább 30 nappal előbb 

tájékoztatjuk a szülőket.  

A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy 

a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, 

továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása 

alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további 

javító- és pótló vizsgáját. A vizsgázónak a középszintű vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 

15%-ának megfelelő, a vizsgázónak az emelt szintű vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 

25%-ának megfelelő összeget kell fizetni (ezer forintra kerekítve). 

Szakmai vizsgák esetében, amennyiben nem tanulói jogviszonyban és nem első javító vizsgáról 

van szó, a térítési díj a tényleges költségek alapján megállapított díj (személyes közreműködők egy 

főre jutó költségeinek díja, adminisztrációs költségek). 

Elveszett dokumentumok (ellenőrző, diákigazolvány, stb.) pótlása esetén térítési díjat kell fizetni. 

A tanuló hibájából elveszett középiskolai bizonyítvány, érettségi, szakmai bizonyítvány pótlásáért a 

jogszabályban meghatározott összeget kell fizetni. Névváltozás miatt cserélendő bizonyítvány vagy 

egyéb dokumentum esetén ugyancsak térítési díjat kell fizetni.  

A térítési díjak visszatérítésére nincs mód. 

 

Térítési díjjal összefüggő kedvezmények  

A térítési díjkedvezményeket magasabb jogszabály írja elő. Ezek iskolánkban az étkezési, 

tankönyvvásárlási támogatások, melyek az iskola minden arra jogosult tanulóját, így a kollégista 

diákokat is megilletik.  

További kedvezmény lehet a befizetési haladék, melyet a szülő írásos kérésére az osztályfőnök, 

vagy a nevelőtanár javaslata alapján az igazgató engedélyezhet. 
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A térítési díj befizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

A térítési díjat és a tandíjat az igazgató a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 

létrejötte előtt állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására. 

Az oktatással összefüggő térítési díj, tandíj vagy vizsgadíj várható összege a mindenkori törvényi 

szabályozásnak megfelelően kerül meghatározásra, a fenntartó által szabályozott módon. Az 

iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet az iskola szakmai programja 

alapján tanévenként a munkatervben kell meghatározni. 

A fenntartó által megállapított térítést, tandíjakat fél évente a gazdasági iroda által kiállított számla 

alapján készpénz átutalási megbízáson kell befizetni, a visszafizetés a tanulói jogviszony 

megszűnése esetén időarányosan a befizetési csekk bemutatása után a házipénztárból készpénzben 

történik. 

Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által 

fenntartott nem állami szakképző intézmény tandíj ellenében biztosítja 

a) a szakképző intézményben a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel 

összefüggő más szolgáltatást, 

b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlését 

a 2019. évi LXXX Szakképzési Törvény 3. § (2) bekezdése alapján. 

A térítési díj és tandíj megállapításának alapja a mindenkori költségvetési törvényben rögzített és a 

szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 

8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege. 

A szakképzési térítési díj összegét a tanulónak két részletben, félévenként kell megfizetnie, 

december 15-ig (I. félévi rész) és április 15-ig (II. félévi rész). Indokolt esetben – kérelemre – az 

intézmény igazgatója ideiglenesen a tanulónak a fizetést havi részletekben is engedélyezheti. A 

térítési díj összegéről és fizetési módjáról az iskola igazgatója határozatban dönt. 

A díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket a fenntartó rendelete állapítja meg. A 

kedvezmények megállapításához - az igazgatónak címezve - kérelmet kell beadni, melyet az 

osztályfőnök véleményez. 

Az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig készpénzben a gazdasági vezetőnél kell befizetni. 

A szakképző intézmény és a duális képzőhely nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú 

oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része után. 
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9. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által előállított termék, 

dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 

 

Az iskola és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az iskola szerzi meg a tulajdonjogát a 

birtokába került minden olyan dolognak, amelyet a tanuló az iskolában vagy az iskola által 

biztosított dolog felhasználásával állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 

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

iskola biztosította. 

Ha az előállított dolog a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 

szellemi alkotás, az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás 

átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás 

munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre - a 

tanuló részére legkésőbb a jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. 

megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

Amennyiben a tanulók terméket állítanak elő és ezt értékesítik, az intézményvezető és a terméket 

előállító diák szülője megállapodik a tanuló díjazásáról. 
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10.  Az iskola általános munkarendje 

 

Az épület technikai, üzemeltetési feltételei munkanapokon 6:00 - 20:00 óra között biztosítottak. 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6:30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 

15:30 óráig van nyitva. 

Az iskola egyes részlegeiben (tanműhely, számítástechnikai szaktanterem, tornaterem, 

szaktantermek) eltérő nyitvatartás is lehetséges igazgatói engedéllyel. 

 

Ügyfélfogadás rendje 

Szorgalmi időben, munkanapokon 8:00 – 15:30 óra között. 

Az iskola területére jogviszonyban nem álló személyek kizárólag előzetes időpont-egyeztetéssel, és 

igazgatói engedéllyel léphetnek be. Időpontot a 49/505-280-es telefonszámon, vagy a 

szechenyi@mezokovesd.t-online.hu e-mail címen tudnak egyeztetni. 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8:00 – 15.30 óra 

között. A vezetők ügyeletet tartanak szerdai napokon 9:00-12.00 között. 

Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények lebonyolítására igénybe 

vehető. Egyéb, a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató 

ad engedélyt. 

 

A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendje 

A tanulók a hivatalos ügyeiket az iskola titkárságán, valamint a gazdasági irodán 10:05-10:20 

között vagy az utolsó tanítási órát követően 15:30 óráig intézhetik. 

A tanulók hivatalos ügyeinek intézésében segítséget nyújt az osztályfőnök és az érintett oktató. 

A tanítási idő a tanuló munkaideje, amelyet az órarend szabályoz. 

Az iskolai tanítási hét általában öt tanítási napból áll, amelyek rendszerint azonosak a 

munkanapokkal. 

A nappali munkarendben tanulók első tanítási órája 7:30 órakor kezdődik. 

Az esti munkarendben tanulók első tanítási órája 15:00 órakor kezdődik. 

A szakmai oktatásba, illetve a szakmai képzésben a tanuló nappali, valamint esti, levelező vagy más 

sajátos munkarend szerint megszervezett oktatásban, az iskola Szakmai Programjában 

meghatározottak szerint vesz részt a kötelező foglalkozásokon külön órabeosztás alapján. 

Nem kötelező foglalkozások a kötelező foglalkozások után következhetnek, 18.45 óráig. 

A szabadon választható foglalkozások a kötelező foglalkozások után következhetnek, 18:45 óráig. 

A tanítási órák, gyakorlati foglalkozások, nem kötelező tanítási órák és a választható nem tanórai 

foglalkozások alatt a csengetési rendben meghatározott módon kötelező szünetet tartani. 

Az iskolaorvosi rendelés a rendelési időben, valamint baleset, sérülés vagy rosszullét esetén vehető 

igénybe. 

 

A foglalkozások rendje 

Az iskolai szüneteket a tanév rendje szabályozza, mely tartalmazza az adott tanév tanítás nélküli 

munkanapjait, az őszi, téli, tavaszi, nyári szünet első és utolsó dátum szerinti napjait, valamint az 

igazgató által meghatározott tanítás nélküli napokat. 

Az oktatás és a nevelés a szakmai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban levő heti órarend alapján történik az oktatók vezetésével, a kijelölt tantermekben, 

iskolai és iskolán kívüli helyszíneken a szakképzési törvény ide vonatkozó utasításainak 

követésével. 

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
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Az első foglalkozást reggel nyolc óra előtt - a diákönkormányzat véleményének kikérésével - 

legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. Az órarenden kívüli foglalkozások csak a 

kötelező tanítási órák, foglalkozások megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) 

azok előtt szervezhetők. 

A tanulók és az oktatók kötelesek legalább 10 perccel az első tanítási órájuk előtt megjelenni az 

iskolában. 

A foglalkozás időtartama negyvenöt perc. A szakképző intézmény ennél rövidebb vagy hosszabb 

foglalkozást is szervezhet azzal, hogy a foglalkozás ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és 

százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a kötelező foglalkozások felső 

határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező foglalkozások számításánál a 

foglalkozásokat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni. 

A foglalkozások között szünetek vannak. 

A dupla órák összevonhatók témazáró feladat eredményesebb kidolgozása érdekében, illetve 

előzetes igazgatói engedéllyel a rugalmasabb munkarend érdekében. 

A gyakorlati foglalkozások rendjét a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 

megszervezni. 

A gyakorlati foglalkozások rendjét, a kezdési és a befejezési időpontját egyedi esetekben az 

iskolavezetés állapítja meg. 

A gyakorlati foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni a külső helyszínre utazás 

idejét. 

A szakképző intézmény a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, egymáshoz 

kapcsolódó tartalmi egységeket az arra meghatározott időkeret figyelembevételével egybefüggően 

is megszervezheti. 

A foglalkozásokat a szakképző intézmény tantermeiben, illetve egyéb, a foglalkozás megtartására 

alkalmas helyen kell megszervezni. A szakképző intézményen kívül akkor szervezhető foglalkozás, 

ha a tanulók felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. A 

szakképző intézményen kívül szervezett foglalkozásról a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét 

előzetesen tájékoztatni kell. Ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza a kötelező 

foglalkozás megtartását, gondoskodni kell annak pótlásáról. 

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettesek által előre engedélyezett 

időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a kötelező foglalkozáson való 

részvételt minél kevésbé korlátozzák. 

A tanítási órák, foglalkozások engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és indokolt 

esetben a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat 

engedélyt. A tanítási órák, foglakozások megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 

esetben a vezetőség tagjai tehetnek. 

Becsengetés után a foglalkozás a hetes jelentésével kezdődik. A foglalkozás kezdetén és végén a 

tanulók az oktatót vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik. 

Az első tanítási óra imádsággal kezdődik, melyet az órát tartó tanár a jelentés előtt állva a diákokkal 

közösen mond el.  

Első óra előtti közös ima: 

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket sugallatoddal 

előzd meg és segítségeddel kísérd, hogy minden munkánkat veled kezdjük és általad végezzük. 

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” 

Utolsó tanítási óra utáni közös ima: 

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jóságos Istenünk, hálát adunk Neked, hogy a 

tanulásban megsegítettél Bennünket, és erőt adtál hozzá. Tarts meg továbbra is Minket szent 

kegyelmedben, és áldd meg munkánk eredményét. Ámen.” 
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A foglalkozásokon a tanuló köteles: 

- a tantárgyhoz szükséges eszközöket előkészíteni,  

- a foglalkozásokon figyelni,  

- képességeinek megfelelően aktívan részt venni a munkában,  

- ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni,  

- az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet 

naponta magával hozni,  

- azokat a bejegyzéseket, s egyéb közléseket 7 napon belül otthon szüleivel aláíratni.  

A foglalkozás lehet kötelező- és szabadon választható- illetve egyéb foglalkozás a Szakmai 

programban meghatározottak szerint. 

 

A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint 

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. A foglalkozásokat a digitális naplóban kell vezetni. 

- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat (8 fő alatt) a magasabb szintű képzés 

igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek 

vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról a digitális naplóban rögzíteni 

kell a terembeosztással együtt és a tartalmát is itt kell rögzíteni. 

- A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését 

és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a 

kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását 

tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek 

végzik az intézményvezető engedélyével. 

- Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói 

a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni. 

- A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve.  A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az 

igazgatóhelyettes felelősek. 

- A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás.  A korrepetálást az igazgató által megbízott 

pedagógus tartja. A foglalkozások időpontjáról a digitális naplóban rögzíteni kell a 

terembeosztással együtt és a tartalmát is itt kell rögzíteni. 

- Szakkörök, szakosztályok, sportkörök: Az éves munkatervben meghirdetett szakkörök 

indíthatók, ha legalább 15 tanuló jelentkezik, amihez indításkor igazgatói engedély 

szükséges. A hiányzásokat vezetni kell egy erre rendszeresített mulasztási és haladási 

naplóban. A szakkör, szakosztály, vagy sportkör megszűnik, ha három egymást követő 

alkalommal a részvétel 8 fő alá csökken. A foglalkozást előre elkészített foglalkozási terv 

alapján kell vezetni. A foglalkozási tervet az igazgató aláírásával hagyja jóvá.ű 
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- A katolikus értékrend közvetítése mellett iskolánk fontosnak tartja a hazafias és honvédelmi 

nevelést, hogy tudatosítsa a tanulóinkban Isten és a haza szeretetét, a haza védelmének 

fontosságát emellett a fiatalok felelős neveléséhez is hozzájárulva. 

A Honvédelmi Sportszövetség pályázatán belül az intézmény lehetővé teszi 9. és 10. 

technikumi évfolyamokon tanuló diákok számára honvédelmi alapismeretek szakkörön való 

részvételt. A foglalkozást előre elkészített foglalkozási terv alapján kell vezetni. 11. és 12. 

technikumi évfolyamokon szabadon választható tantárgyként tanulhatják az intézmény 

Szakmai Programjában foglaltak alapján. 

- Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól. Külföldi utazások az igazgató 

engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

- A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi 

kirándulások szervezését és lebonyolítását a következőkben szabályozzuk: 

- Az anyagi kiadásokkal járó rendezvényhez, így az osztálykiránduláshoz is, részletes 

költségvetést kell készíteni. Ki kell számolni az egy tanulóra eső költségeket és a szülők 

írásbeli hozzájárulását kell kérni. 

- A tanulmányi kirándulásokon az iskola összes szabályzatát be kell tartani/tartatni az 

osztályfőnök egyszemélyi felelősségével. 

- A tanulmányi kirándulásra egy tanítási napot (lehetőleg nem gyakorlati napot) kell 

felhasználni. 

- Munkaszüneti és ünnepnapokon kirándulás csak igazgatói engedéllyel szervezhető. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulói igények alapján a szaktanár kérésére az igazgató 

előzetesen engedélyezheti. Ezek a felzárkóztatást és a tehetséggondozást szolgálhatják. Az iskola 

egyéb szabályzatai ezt részletesebben szabályozzák. A tanórán kívüli foglalkozásokra is érvényes az 

iskola házirendje és teremhasználati rendje. 

 

A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet 

időtartama, a csengetési rend 

Csengetési rend: 

 

Gyakorlati órák - nappali munkarend 

Óra Csengetés Szünet 

1. 7:30 -  - 

2.  - 

3. - 9:45 15 perc 

4. 10:00 - - 

5.  - 

6. - 12:15 15 perc 

7. 12:30 -  - 

8. - 14:00 15 perc 

9. 14:15 - 15:00 - 

Elméleti órák - nappali munkarend 

 Óra Csengetés Szünet 

1. 7:30 – 8:15 10 perc 

2. 8:25 – 9:10 10 perc 

3. 9:20 – 10:05 15 perc 

4. 10:20 – 11:05 10 perc 

5. 11:15 – 12:00 10 perc 

6. 12:10 – 12:55 10 perc 

7. 13:05 – 13:50 10 perc 

8. 14:00 – 14:45 10 perc 

9. 14:55 – 15:40 - 
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Gyakorlati órák - esti munkarend 

Óra Csengetés Szünet 

1. 15:00 - - 

2.  - 

3. - 17:15 15 perc 

4. 17:30 - - 

5.  - 

6. - 19:45 - 

 

A tanuló a tanítási idő alatt köteles az intézményben tartózkodni. 

Az iskola területét a tanuló tanítási időben csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) 

kérésére osztályfőnöke, pótosztályfőnöke, vagy annak távollétében az iskolavezetés valamelyik 

tagjának engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – előzetes szülői kérés hiányában – az 

iskola elhagyását az iskola igazgatója, helyettesei, illetve az osztályfőnök engedélyezheti. Ezek 

megszegéséből adódó következményekért a tanuló, illetve törvényes képviselője felel. Az 

engedély írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon adható. Mentesül a tanuló a 

kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el engedély nélkül tanítási időben az iskola 

területét, amikor ez az adott helyzetben elvárható volt tőle (például: baleset elhárítása, 

veszélyhelyzet, tűz stb.). Az iskola területének engedély nélküli elhagyása fegyelmi vétségnek 

számít, fegyelmi intézkedést von maga után. 

Az elméleti órák, foglalkozások közötti szünetek 10 percesek nappali munkarendben.  

A főétkezésre biztosított hosszabb szünet a harmadik órát követően van kijelölve, amely időtartama 

15 perc. 

A gyakorlati foglalkozások közötti szünetek 15 percesek nappali munkarendben.  

A főétkezésre biztosított hosszabb szünet a harmadik órát követően van kijelölve, amely időtartama 

15 perc. 

Az elméleti órák, foglalkozások közötti szünetek 5 és 10 percesek esti munkarendben.  

A gyakorlati foglalkozások közötti szünetek 15 percesek esti munkarendben.  

Esti munkarendben főétkezésre biztosított hosszabb szünet nincs kijelölve, mert minden tanítási óra, 

illetve foglalkozás úgy kezdődik, illetve fejeződik be, hogy nem érinti a főétkezés idősávját. 

A megadott csengetési rendtől való eltérést egyedi esetben az intézmény vezetője rendelhet el. 

 

 

 

  

Elméleti órák - esti munkarend 

Óra Csengetés Szünet 

0. 14.15 – 14:55 5 perc 

1. 15:00 – 15:40 5 perc 

2. 15:45 – 16:25 5 perc 

3. 16:30 – 17:10 10 perc 

4. 17:20 – 18:00 5 perc 

5. 18:05 – 18:45 5 perc 

6. 18:50 – 19:30 - 



31 

 

11. Tanulók, képzésben részt vevők felügyelete 

 

Az iskolában munkanapokon iskolarendész ügyeleti rendszer működik 6:30 – 14:30 óra között. Az 

intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét iskolarendész biztosítja. Az iskolarendész és 

az oktatók együtt biztosítják a tanulók a tanítási órák előtti, órák tartama alatti és utána lévő 

felügyeletét. 

Az iskola – tanítási napokon – vezetői ügyeletet biztosít. A tanítás előtt és az óraközi szünetekben 

oktatói ügyelet működik. Az ügyeletes oktató feladata a házirend szabályainak betartatása. 

Az óraközi szünetek rendjét beosztott oktatók felügyelik. 

Az oktatói ügyeleti beosztást félévenként az igazgatóhelyettesek készítik el. 

Az adott felügyelő oktató ellenőrzi a mellékhelyiségek rendjét (figyel arra, hogy ne legyen 

dohányzás az épületben, az iskola egész területén). Az ügyeletesnek a folyosó rendjét is 

figyelemmel kell kísérni, az eldobásra került szemetet az érintett tanulókkal össze kell takaríttatni és 

a hulladék gyűjtőbe kell helyezni. Szúrópróba szerűen egy-két osztályterembe is be kell néznie, 

ahol szintén össze kell takaríttatni az esetleges szemetet, hulladékot. Komolyabb szabályszegés 

esetén a problémát jelezni kell a vezetőségnek. 

A tanórák, a nem kötelező tanórák és a választható nem tanórai foglalkozások alatt az oktató 

felügyel az előírt tűzrendészeti és baleset- és munkavédelmi rendelkezések betartására. 

Munkanapokon 14:30 órát követően az órarend szerinti oktatók biztosítják a tanulók teljes 

felügyeletét. 
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12. Tanulóbalesetek eljárási rendje 

 

A tanuló rosszulléte esetén értesíteni kell a szülőt, szükség esetén a 112 segélyhívót. Ebben az 

esetben a tanuló szülői, oktatói vagy Országos Mentőszolgálat munkatársainak kíséretével távozhat 

az iskolából. 

Az iskolában történt tanulóbalesetről értesíteni kell az ügyeletes vezetőt. Szükséges esetben 

értesíteni kell a 112 segélyhívót. Az ügyeletes vezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

tanulóbaleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A tanulóbalesetet határidőn belül kivizsgálja. A baleseti- és a 

vizsgálati jegyzőkönyvet a jogszabályban előírtak alapján továbbítja. 

 

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

Tanévkezdéskor az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal a szabályzatok tartalmát, különös figyelmet 

fordítva az SNI-s, BTMN-es, figyelem és magatartászavaros tanulók viselkedésére. 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére, a menekülési útvonalakra. 

A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak 

veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás 

megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak, 

amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Az oktatás megtörténtét 

az elektronikus naplóban dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt a tanulók aláírásukkal 

igazolják. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. 

Az iskola számítógépeit a tanulók csak oktatói felügyelet mellett használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. 

osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető oktató köteles 

elvégezni és adminisztrálni. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és az oktatók számára kötelező. Az az oktató, aki nem 

jelenti az óráján vagy az intézményben történő bármely balesetet, mulasztást követ el. 

A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését a 

szakmai oktatásért felelős igazgatóhelyettes végzi. 

Az oktatók és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart az igazgató által megbízott személy. A munkavédelmi tájékoztató megtartásáért az 

intézmény vezetője felelős. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való 

részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

Az iskola nem oktatói alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott óvatossággal 

járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő 

munkahelyüket mindig zárják. 

Az oktatók a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak saját 

felelősségre hozhatják be, használhatják. Az oktatók által készített nem technikai jellegű pedagógiai 

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok részletes szabályait az iskola SZMSZ-e tartalmazza. 

 

Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje 

A szakképzésről szóló törvény kimondja, hogy a tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi 

felügyeletben, ellátásban részesüljön; a törvényi előírásoknak megfelelő orvosi vizsgálatokon részt 

vegyen. A vizsgálatokról való tájékoztatás az osztályfőnök és az iskolai védőnő feladata. 
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A rendszeres egészségügyi felügyelet ellátásának formái: 

- iskolaorvosi vizsgálat évente; 

- iskolaorvosi rendelés két hetente rendelési időben; 

- védőnői felügyelet naponta, rendelési időben; 

- fogászati szűrés évente; 

- szemészeti szűrés évente. 

A rendelési időpontokról a tájékoztatás az orvosi rendelő ajtaján és az iskola honlapján olvasható. A 

vizsgálatok lebonyolítása csak a törvényi előírásoknak megfelelően történhet. 

A szakképző évfolyamokon tanulók orvosi alkalmassági vizsgáit az iskola szervezi. A képzésben 

való részvétel feltétele az érvényes szakmai alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás. 

Elsősegélynyújtásra a kijelölt helyen lehet jelentkezni. 
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13. A tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy távolmaradásának, 

mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 

(12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján) 

 

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül 

igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt, feltéve, hogy a szakképző intézmény a 

tanulót, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét legalább két alkalommal 

írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

A tanköteles tanuló tanulói jogviszonya nem szüntethető meg, ha a többcélú szakképző intézmény 

más intézményegységében a tanuló tanulmányainak folytatására lehetőség van. 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli 

kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra; 

b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja; 

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni; 

d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a fogadó intézmény által 

kiállított igazolással igazolja; 

e) a tanuló a technikum utolsó két évfolyamán - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - 

továbbtanulási célú rendezvényen vesz részt, feltéve, ha a részvételt a szervező által 

kiállított igazolással igazolja. 

A szülő, gondviselő egy tanévben összesen három alkalmat, alkalmanként maximálisan 8 tanítási 

órát igazolhat, az ezt meghaladó időtartamú, előre látható, és indokolt hiányzásra az iskola 

igazgatójától írásban kell engedélyt kérni. 

Külső gyakorlatra nem használható fel a 3 alkalomra vonatkozó szülői igazolás lehetősége. A 

gyakorlati képzésről való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok 

határozzák meg. 

Az évenkénti 3 alkalmon túli mulasztásra engedélyt az iskola igazgatója adhat. Külső gyakorlatra ez 

az engedély nem használható fel. A külső gyakorlatról való távolmaradást a duális képző hellyel 

kell egyeztetnie a tanulónak (törvényes képviselőnek). Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a 

mulasztás igazolatlan. 

 

Az igazolatlan mulasztás mértéke a magatartás érdemjegyében is tükröződik: 

- 1-6 igazolatlan óra elérése esetén: osztályfőnöki intés és a magatartás jegy legfeljebb 4 (jó) 

lehet; 

- 7-14 igazolatlan óra elérése esetén: igazgatói intés és a magatartás jegy legfeljebb 3 

(változó) lehet; 

- 15-30 igazolatlan óra elérése esetén: tantestületi intés és a magatartás jegy legfeljebb 2 

(rossz) lehet. 

 

Igazolatlan mulasztások értesítési rendje 

A szakképző intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló 

kollégiumi elhelyezése esetén - ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású 

intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan 

mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes 

képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a szakképző intézmény 



35 

 

értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző 

intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a 

tanköteles tanuló törvényes képviselőjét. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató - a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló 

esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a család- és gyermekjóléti 

szolgálatot. Az értesítést követően a család- és gyermekjóléti szolgálat a szakképző intézmény és - 

szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a 

mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan 

mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, 

továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az igazgató 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a család- és 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes képviselője 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, az 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási 

évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott 

tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, 

ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó 

vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 

húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a kormányrendeletben meghatározott 

értesítési kötelezettségének. 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását annál a szakirányú oktatást folytató 

szervezetnél igazolja, akinél a szakirányú oktatását teljesíti. 

Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő 

szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott 

tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő 

gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat 

foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e 

bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, magasabb évfolyamba léphet. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. 

Az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló 

kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a 
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szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény 

nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló 

jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon 

nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév 

hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a 

hat foglalkozást. 

A betegség miatti távollétet naplószámmal ellátott orvosi igazolással lehet igazolni. Ha a 

tanuló hiányzása előreláthatóan 10 tanítási napot meghaladó időtartamú, a szülő köteles a 

hiányzás várható végéről az osztályfőnököt tájékoztatni, az orvosi igazolásokat 10 tanítási 

naponként bemutatni. Ennek elmulasztása estén a 10 tanítási napot megelőző mulasztások 

igazolatlannak minősülnek. Orvosi igazolásokat 10 tanítási naponként bemutatni. Ennek 

elmulasztása estén a 10 tanítási napot megelőző mulasztások igazolatlannak minősülnek. Csak 

olyan orvosi igazolás fogadható el, amely a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamát is tartalmazza. 

Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni a hiányzás utáni első tanítási napon, de 

legkésőbb az azt követő 8 naptári napon belül. Az igazolást a szülőnek alá kell írnia. Az 

igazolás bemutatásának ezen időszakban való elmulasztása esetén az órák igazolatlannak 

minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. 

Az iskola elvárja, hogy a szülő (gondviselő) a mulasztás első napján jelezze a tanuló 

mulasztásának okát, a távollét várható időtartamát. 

Hatósági idézés miatti távollétet az osztályfőnöknek előre be kell jelenteni. A hatóságtól hozott 

igazolást is láttamoznia kell a szülőnek. 

Amennyiben a tanuló a hiányzását nem a házirendben meghatározott módon és a megadott 

határidőn belül igazolja, hiányzását igazolatlannak kell tekinteni. 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a tanuló) 

írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az 

igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a 

tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

Mulasztások kezelése szakirányú oktatás esetén a duális képző helyen és az intézményben 

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló az iskolai, valamint gyakorlati képző helyen 

történő mulasztásait a duális képző partner és az iskola felé is kizárólag az alábbi módon 

igazolhatja: 

- „táppénzes papír” (Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről). 

Az igazolásokat mind az iskolába, mind a duális képző partner felé be kell mutatnia a tanulónak az 

adott hónapra vonatkozóan a következő hónap második napjáig. 

Az osztályfőnök a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók esetében az adott hónap 

mulasztásait a következő hónap második napjáig köteles kezelni. Az igazolt és igazolatlan 

mulasztás befolyásolja a képzőhely könyvelési, bérszámfejtési folyamatát. Az iskolában történt 

igazolatlanul mulasztott napokra a duális képzőhely munkabért nem fizet. 
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A tanulói késések kezelési rendje 

A tanulónak az órarendben előírt első foglalkozás előtt tíz perccel meg kell érkeznie az iskolába. 

Becsengetéskor a tanulók a tanterem előtt várakoznak. Ha a tanuló a foglalkozás kezdetére nem 

érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze 

kell adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan 

foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. 

Az órát tartó oktató ezt a késés időtartamának megjelölésével bejegyzi az elektronikus naplóba. 45 

perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, 

foglalkozásról. A HH/HHH, SNI-s BTMN-es tanulók hiányzásának, késésnek igazolására az 

általános szabályok vonatkoznak. Késés esetében a mozgásában korlátozott tanuló számára egyéni 

elbírálás biztosított. 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

- bejáró tanuló később érkezik méltányolható közlekedési probléma miatt, 

- rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli 

időjárás stb). 

A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását 

az oktató a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettesekkel együtt jár el, 

szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára 

Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív 

felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. „A” és „B” 

típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk. A felkészítési idő feltétele, 

hogy a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját 

tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a 

napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. 

Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga 

számítható be, az igazgatónak van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga 

sikertelen, a további próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb 

írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon engedélyezi és rögzíti az 

osztályfőnök. 

 

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül, sportversenyek kivételével– két, országos 

versenyek előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha az oktató és az igazgató ezt 

indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét az oktató határozza meg. Az oktató tájékoztatja 

az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny 

időtartamáról. Az országos versenyek 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt három 

napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára 

szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők 

irányadónak. 

Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen résztvevő 

tanuló az oktató által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. Az oktató köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett oktató versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos 

idejéről. A több fordulós országos versenyek iskolai fordulóján részt vevőtanulóink 12 órától 
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kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. Sportversenyekkel és egyéb 

esetekkel kapcsolatban – az oktató javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést 

követően az oktató és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy intézményben 

vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az 

igazgatóhelyettesek döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a 

hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

A tanuló tagja lehet iskolán kívüli társadalmi szervezetnek, de ez nem ad mentesítést az iskolai 

foglalkozásokon való részvételről. Ezt a jogát a tanuló az iskolai munkarenddel összhangban, azt 

nem hátráltatva gyakorolhatja. 

A versenyeken, nyílt napokon részt vevő tanulók hiányzását az osztályfőnök iskolaérdekből történő 

távollétnek minősíti a digitális naplóban. 

 

A foglalkozásokról való távolmaradás egyéb szabályai, a távolmaradás kérésének rendje 

A szülő ellenőrző könyvbe írt előzetes kérése alapján a tanuló 

- az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, 

- az igazgató engedélyével három napot meghaladóan 

mulaszthat. 

Kivételes, indokolt esetben a szülő vagy a gondviselő előzetes kérésére az igazgató felmentést adhat 

az elméleti és a gyakorlati oktatás látogatása alól: 

- három napnál hosszabb időszakra az intézmény vezetőjétől kérhető előre, írásban; 

- sport-, kulturális vagy egyéb kikérés esetén a kikérőt a szülőnek is alá kell írnia, s az 

intézmény vezetőjétől kérhető; 

- kérheti, rendszeres egyesületi spottevékenységre hivatkozva, az iskola igazgatójától a 

jogszabály által biztosított heti 2 testnevelés óráról való felmentését (ennek menetét lásd a 

2. és az 5. számú mellékletben.) 

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a hiányzással 

azonos időtartamon belül. 

14.  A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek 

véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

 

A tanulók véleménynyilvánításának jogi alapja az Szktv. 57. § (1) e), valamint a végrehajtási 

rendelet 160. § (a) pontja. 

A tanulónak joga van arra, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson minden kérdésről, az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, 

továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a képzési tanácshoz, 

a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - a képzési 

tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon. 

A tanulók személyes tanulmányi előmenetelét, jogait, kötelezettségeit, büntetéseit, jutalmazásait a 

KRÉTA iskola adminisztrációs rendszeren vagy az ellenőrző könyvön keresztül tekintheti meg. Az 

KRÉTA iskola adminisztrációs rendszert a kiskorú tanuló törvényes képviselője saját 

felhasználónévvel és belépési jelszóval, a tanuló ugyancsak saját felhasználó névvel és belépési 

jelszóval az interneten keresztül érheti el. A szülő és a tanuló felhasználó neve és jelszava nem 

egyezik meg. 

 

A tanulók tájékoztatása 
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A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlását és az iskolai tevékenységét érintő szükséges 

információkhoz. A tanulókat minden tanévben az osztályfőnökök tájékoztatják a jogaik 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. Az iskola alapvető dokumentumait (szakmai program, 

minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) az iskolai számítógép-

hálózaton keresztül mindig naprakész állapotban ismerhetik meg. A dokumentumok írott példányát 

az iskolai könyvtárban és az iskolai diákönkormányzaton keresztül kaphatják meg betekintésre. A 

házirend 1 példányát valamennyi osztályfőnök kézhez kapja, melyet megismertet a tanulókkal. A 

tanuló joga, hogy tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, munkájának 

értékeléséről. A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó 

intézkedésekről is. A tanulónak a felvetett kérdéseire érdemi választ kell kapnia. 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 

iskola igazgatója 

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább fél évente, 

- a diákparlamenten tanévenként legalább egy alkalommal, 

- az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 

A kérdezés, érdemi válasz, véleménynyilvánítás, tájékoztatás, véleményezés, információhoz 

jutás formái, rendje 

A tanulónak jogában áll, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson minden kérdésről, az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, 

továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a képzési tanácshoz, 

a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - a képzési 

tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon, A tanuló jogában áll részt 

venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni az iskolagyűléseken, a 

Diákönkormányzat, meghívás esetén, az oktatói testületi értekezleten, valamint a szülői képviselet 

útján a fogadóórákon és a szülői értekezleteken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak 

igényt véleményére és javaslatára. 

Az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi 

méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat. 

A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az igazgató által (a tantestület 

javaslatára) rendkívüli esetben összehívott iskolagyűlés, az évenkénti diákközgyűlés. Minden 

fontosabb esetben rendkívüli diákközgyűlést hívhat össze a Diákönkormányzat (ha az osztályok 

kétharmada javasolja). 

A tanulók tájékoztatása napi szinten az osztályfőnök, diákönkormányzati szinten a DÖK vezetőség 

és az osztálybizalmi, iskolai szinten az igazgató vagy megbízott helyettesének a feladata. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás rendjét az iskola SZMSZ-e szabályozza. 

A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnökök 

tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, a 

diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletéért; a tanuló ügyében az érdekképviseleti jog 

gyakorlása a diákönkormányzat feladata. 

Az iskola működése során felmerült egyéni sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a 

Diákönkormányzat, a tanuló és pedagógus között a Diákönkormányzat és az oktatói testület által 

megbízott oktató(k) intézik az igazgató vagy annak megbízottja részvételével. 

A diákönkormányzat semmilyen szintű tisztségviselője olyan tanuló nem lehet, aki rendelkezik 

igazgatói intő, vagy annál magasabb fegyelmi fokozattal. 
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Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, de az osztályok döntése nem lehet 

ellentétes a házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi iskolai ügyben javaslattal 

élni, véleményüket kifejteni. 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: 

a) közvetlen szóbeli tájékoztatás: iskolavezetés, osztályfőnök, oktató részéről tanulmányi, 

hiányzási, fegyelmi és egyéb, szükséges esetekben közvetett szóbeli tájékoztatás: 

iskolarádió útján; 

b) közvetlen írásbeli tájékoztatás: ellenőrző, levél, elektronikus levél, elektronikus naplóüzenet 

útján az iskolavezetés, osztályfőnök, oktató részéről tanulmányi, hiányzási, fegyelmi és 

egyéb, szükséges esetekben; 

c) közvetett írásbeli tájékoztatás: körözvény, általános levél, elektronikus naplóüzenet az 

iskolavezetés, osztályfőnök, oktató részéről a tanulók csoportjaira vagy összességére 

kiterjedő esetekben; 

d) képviseleti tájékoztatás a diákönkormányzat szervein és fórumain keresztül; 

e) személyes konzultáció az oktatóval, osztályfőnökkel, illetve az iskolavezetés tagjaival. 

 

A véleményalkotás módja 

Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető oktató által irányított keretek 

között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A tanulónak joga, hogy az 

ODB-hez, az osztályfőnökhöz vagy közvetlenül az iskolavezetéshez forduljon kérdéseivel. 

Felvetéseire 15 napon belül választ kell kapnia. 

A 12/2020-as kormányrendelet - a Szakképzési Törvény végrehajtásáról - alapján a tanuló joga, 

hogy jogai megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, igénybe 

vegye a nyilvánosságot. Az iskola a vitás ügyek rendezése érdekében előzetes egyeztetést biztosít a 

szülőnek és a tanulónak. Az előzetes egyeztetésre az iskola igazgatója tesz javaslatot. Az 

egyeztetésen részt vesz az eljárást kezdeményező, az iskolavezetés, az oktatói testület, a DÖK, 

illetve a szülői szervezet képviselője. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, a jogorvoslatot le kell 

folytatni. 

 

A tanulók tájékoztatása előrehaladásukról 

Az oktató a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás 

folyamatos értékelése céljából fél évente minden tárgyból lehetőség szerint heti óraszám +2 jegyet 

határozzuk meg adni. Kivétel a heti 4 vagy annál több órában tanított tantárgyakat, ahol minimum 6 

jegy/félévnek kell lenni. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) 

legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség 

szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. A tanuló hiányzása esetén köteles pótolni a 

témazáró dolgozatát. Az oktató a diákoknak házi feladatot vagy otthon elvégezhető feladatot adhat, 

melyet ezt követően az oktató értékelhet. Az elkészítéséhez kellő időnek kell rendelkezésre állnia, s 

nem mehet a más tantárgyakra való készülés rovására. A feladatok nehézségétől függjön a házi 

feladatra biztosított idő. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 

egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok 

javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

A témazáró dolgozat és a „kis érettségi” súlyozottan (duplán) kerül beszámításra a félévi és az 

év végi érdemjegy kialakításánál. Tört osztályzat nem kerülhet meghatározásra. Az írásbeli 

számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani, 
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majd vissza kell szedni és a tanév végéig meg kell őrizni. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és 

osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A félév, illetve az év végén az oktatók az alábbiak alapján állapítják meg a tantárgyi átlagot: 

Átlag Érdemjegy 

1-1,70 elégtelen 

1,71-2,5 elégséges 

2,51-3,5 közepes 

3,51-4,5 jó 

4,51-5,0 jeles 

Az ellenőrző, a félévi értesítő és a bizonyítvány a tanuló évközi, félév és évvégi tanulmányi 

eredményéről szóló tájékoztatásra, valamint a szakképző intézmény és a kiskorú tanuló törvényes 

képviselője kölcsönös tájékoztatására szolgál. 

 

A szülő tájékoztatása, a szülő behívása, értesítése, véleményalkotása, a szülők írásbeli és 

szóbeli tájékoztatása 

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

- az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei; 

- a képzési tanácsba választott képviselői útján 

minden félév elején, 

- osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein 

tájékoztatják. 

A szülőket az oktatók a tanulók egyéni haladásáról a szülői értekezleteken, az oktatók fogadó óráin, 

a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, a családlátogatásokon tájékoztatják. 

A szülői értekezletek és az oktatók fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az 

iskola oktatóihoz, a diákönkormányzathoz vagy a képzési tanácshoz fordulhatnak. 

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

képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, oktatóival vagy a képzési tanáccsal. 

A tanulót, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt 

vevő személyt az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, 

tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 

tanévben a szakképzésben való részvételhez szükség lesz, valamint a szakképző intézménytől 

kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy a 

szakképző intézmény milyen segítséget tud nyújtani az ezzel összefüggő kiadások csökkentéséhez. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, postai vagy 

elektronikus, valamint a digitális napló révén küldött üzenettel történhet. Az osztályfőnök a digitális 

naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy elektronikus levél útján 

értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi 

vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői 

értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt 
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munkanappal nappal az esemény előtt. A szülők számára az iskola jogosultságot ad gyermeke 

tanulmányaival, magatartásával kapcsolatos adatok megtekintéséhez, jelszavas védelemmel. 

 

A szülő tájékoztatása, értesítése az igazolatlan mulasztásokról (lásd igazolatlan mulasztások 

értesítési rendje fejezetet) 

- Az iskola köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló 

kollégiumi elhelyezése esetén - ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös 

igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal 

történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú 

tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a 

tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét. 

- Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban - 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével - a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család és 

gyermekjóléti szolgálat az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan mulasztást kiváltó 

helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a 

tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az 

igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint 

ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 

tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt 

foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

- Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást 

vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény 

eleget tett a kormányrendeletben meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Mind az igazolatlan mulasztás, mind az igazolatlan késés súlyos fegyelmi vétség. Mindkettő 

következménye fegyelmi büntetés is lehet. 
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15. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személy jutalmazásának elvei és 

formái 

 

Az iskolai jutalmazás feltételei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít, vagy 

- folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, vagy 

- az osztály, illetve iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken jól szerepel, vagy 

- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az 

iskola jutalomban részesíti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért; 

- példamutató magatartásért; 

- kiemelkedő szorgalmáért; 

Dicséretek fokozatai Dicséret oka Dicséret kezdeményezői 

Szaktanári dicséret 

- Félévkor és év végén az egyes 

tantárgyakban elért kimagasló 

eredményért 

- Egyes tantárgyakból hosszabb ideig 

kimagasló eredményért vagy 

tantárgyi versenyen való részvételért. 

Szaktanár 

Osztályfőnöki dicséret 

- Az osztályközösségért végzett 

egyszeri, jelentős teljesítményért. 

- Hosszabb ideig tanúsított példás 

magatartásért és szorgalomért. 

- Iskoláért végzett jó munkáért. 

A felkészítő tanár, 

osztályfőnök 

Igazgatói dicséret 

- Az átlagost jóval meghaladó, az 

iskola hírnevét növelő 

teljesítményért. 

- A tanulóközösség érdekében 

végzett kimagasló munkáért. 

A felkészítő tanár, 

munkaközösség-vezető, a 

szakmacsoport-vezető, az 

osztályfőnök, az igazgató és a 

diákönkormányzatot segítő 

tanár. 

Oktató testületi dicséret 

- A hosszú időn át példamutató 

munkát végző, kiváló tanulmányi 

eredményért. 

- Kimagasló tanulmányi 

eredményért, valamint az iskolai 

közösségért a kötelességeken 

túlmenő teljesítményért. 

Az oktatótestületi dicséretet 

kezdeményezheti: 

osztályfőnök, szaktanár, 

felkészítő tanár, igazgató, 

diákönkormányzatot segítő 

tanár. A nevelőtestület dönt a 

dicséretről 2/3-os szavazási 

aránnyal. 
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- példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért 

dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén a kitűnő és jeles eredményt elért tanulók oklevelet és lehetőség 

szerint könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és lehetőség szerint 

könyvjutalmat, vagy pénzjutalmat kapnak (amennyiben arra lehetőség van), melyet az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók igazgatói, 

vagy oktató testületi dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

g) Az egyes szakterületen kiemelkedő munkát végző tanulók számára tanulmányi kirándulás 

szervezhető. 

 

A Széchenyi Alapítvány célkitűzésének megfelelően rendelkezik állandó pénzügyi forrással, 

amelyet pályázat útján tanulmányi ösztöndíj, vagy Széchenyi Díj formájában lehet elnyerni. A 

tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt a tanuló pályázata alapján. A 

pályázatot véleményezni, támogatnia kell az osztályfőnöknek. (7. sz. melléklet) Azok a végzős 

tanulók, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányaik során, Széchenyi Díjban 

részesülhetnek (7. sz. melléklet) Javaslatot az osztályfőnök, a tantestül tehet. 
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16.  Az fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

- a házirend előírásait megszegi, vagy 

- igazolatlanul mulaszt, vagy 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

 

a) Az iskolai fegyelmező intézkedések formái 

- szaktanári figyelmeztetés (írásbeli, szóbeli) 

- osztályfőnöki figyelmeztetés (írásbeli, szóbeli) 

- osztályfőnöki intés (írásbeli) 

- igazgatói figyelmeztetés (írásbeli, szóbeli) 

- igazgatói intés (írásbeli) 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „igazgatói figyelmeztetés” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló bántalmazása; 

- a szándékos károkozás; 

- iskolában, iskolán kívül bárki emberi méltóságának megsértése; 

- tűz- és baleset, valamint közbiztonságra veszélyes eszközök behozatala az iskolába; 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek (pl: más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy vagy szülő 

aláírásának hamisítása, orvosi igazolás hamísítása, stb). 

 

Figyelmeztetési fokozat A fegyelmező eljárás oka  

Szaktanári figyelmeztetés 

- Meg nem engedett segédeszközök használatáért. 

- Óra alatti fegyelmezetlen viselkedésért. 

- Házi feladat el nem készítéséért. 

- Felszerelés hiányossága miatt. 

- Hetesi kötelesség elmulasztásáért.  

Osztályfőnöki figyelmeztetés 

Osztályfőnöki intés 

- Magatartásával veszélyezteti saját maga és 

mások testi épségét. 

- Tanárai utasításait nem tartja meg, vállalt 

feladatát nem teljesíti. 

- Durva szavakat használ. 

- Tanárával és az iskola dolgozóival szemben 

tiszteletlenül viselkedik. 

- Tiltott tevékenységért, rongálásért. 

Igazgatói figyelmeztetés 

Igazgatói intés 

- Osztályfőnöki fokozatok után elkövetett 

házirend megsértéséért, enyhe fegyelmi vétségért. 

- Tiltott tevékenységért. 
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Oktatótestületi figyelmeztetés 

- Sorozatosan ismétlődő igazolatlan óráért. 

- Az igazgatói fokozatok után elkövetett fegyelmi 

vétségért. 

- Tanulótársakkal szemben elkövetett súlyos 

vétségért. 

- Tanárral szembeni súlyos tiszteletlenségért. 

 

Általános elv szerint a három szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést von 

maga után, kettő osztályfőnöki bejegyzés után igazgatói figyelmeztetés jár. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a törvényes fegyelmi előírások szerint, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A büntetés 

súlyának mindig arányban kell lennie a vétség elkövetésének súlyosságával, mérlegelni kell a 

mentő körülményeket.  

A bűntetetés mindig nevelő céllal a felelősségvállalás és a további vétségek elkövetésétől való 

tartózkodás kialakítása. 

 

b) Fegyelmi büntetések 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak 

szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy az 

oktatói testület dönt. 

 

A fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás (Az oktatói testület megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása 

nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a kötelességszegést a tanuló 

elismeri. Megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha 

a fegyelmi büntetést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

és a meghatalmazott képviselő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és a 

fellebbezési jogáról lemondott.) 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása – a szociális 

kedvezmények, juttatások kivételével; 

- áthelyezés másik osztályba, vagy iskolába; 

- kizárás a szakképző intézményből. 

Ezt az oktatói testület által választott három tagú bizottság szabja ki a mindenkor érvényes 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

(Az oktatói testület - a szakképző intézmény szakmai programjának, a szakképző intézmény által 

szervezett szakmai képzés képzési programjának, a szakképző intézmény szervezeti és működési 

szabályzatának és a házirend elfogadása és módosítása kivételével - a feladatkörébe tartozó ügyek 

előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy esetileg - bizottságot hozhat 

létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az 

átruházott jogkör gyakorlója az oktatói testületet tájékoztatni köteles - az oktatói testület által 

meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben az oktatói testület 

megbízásából eljár. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az oktatói testület dönt egyszerű szavazattöbbséggel, ez a 

hatáskör nem átruházható. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályait, lebonyolításának folyamatát az 

intézmény SZMSZ és a szakképzési törvény, valamint annak végrehajtási rendelete tartalmazza. 
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Az elmarasztalásokat a törvény által elrendelt formában a szülő tudomására kell hozni. 

A fegyelmi büntetést az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal és a diákönkormányzattal. A 

fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek során írásban 

kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdeksérelme, illetve törvényességi 

kifogásokra alapozva. 
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17.  A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos 

eljárási kérdések 

A tanulót megilleti a tantárgyválasztás joga. 

A tantárgyválasztás keretei: az iskola szakmai programja és az érettségi vizsgaszabályzat, a 

tantárgyválasztás korlátja a törvényben előírt terhelhetőségi határ. 

A tanulónak joga és kötelessége, hogy a szakmai programban meghatározott keretek között 

válasszon az idegen nyelv és hittan tantárgyak lehetőségei közül. Iskolánkban a hittan oktatása 

katolikus, és református felekezet szerint történik. 

A tantárgy módosítása az iskola igazgatójához benyújtott egyedi kérelem alapján lehetséges. A 

tantárgy módosításáról az iskola igazgatója határozatban dönt. 

Intézményünkbe a 9. osztályba jelentkező tanulók a felvételi tájékoztatóban megadott módon 

választhatnak, hogy az iskola által felkínált idegen nyelvek közül milyen nyelvet kívánnak tanulni. 

A 10. évfolyamra járó középiskolai tanulók minden tanév május 20-ig adhatják le az emelt szintű 

tárgyak tanulásával és a mellékszakképesítéssel (felmenő rendszerben kivezetésre kerül) 

kapcsolatos döntésüket azokra a tárgyakra vonatkozóan, amelyekből az adott intézmény emelt 

szintű oktatói programmal, kínálattal rendelkezik. A döntést írásban, szülői beleegyezéssel kell 

leadni. A döntés 2 évre kötelezettséget jelent. E választását a tanuló csak az igazgató engedélyével 

módosíthatja. 

Az emelt szintű képzésbe bekapcsolódni csak az igazgatóval történt egyeztetetés és az általa szabott 

feltételek (pl. különbözeti vizsga) teljesítése esetén lehetséges. Kimaradni az általa szabott feltételek 

teljesítése esetén lehetséges. Ha az iskolába később beiratkozó tanuló iskolaváltoztatás miatt nem 

tud élni az emelt szintű képzésre való jelentkezés lehetőségével, felvételi kérelmének eldöntése előtt 

egyezteti elképzeléseit az igazgatóval, illetve az általa kijelölt oktatóval. A 16 éven aluli tanuló 

esetében a tantárgyválasztás jogát a szülő, 16 év fölött a jogot szülő a gyerekkel közösen 

gyakorolja. 

A szakmai vizsgára történő felkészülést a szakképző intézmény választható foglalkozások 

biztosításával is segíti. A szabadon választott foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező foglalkozást. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, 

ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó foglalkozás befejezéséig köteles azon részt venni. 

Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a 

tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és 

a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

A szakmai vizsgára a programtervek szerinti felkészítésért a szakképzési munkaszerződéssel 

rendelkező tanuló, illetve képzésben részt vevő személy tekintetében a szakképzési törvényben 

meghatározott feltételek szerint a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel. 

Intézményünkben a tanulók a szakmai programban és az intézmény SZMSZ-ében előírt tanórai 

foglalkozások mellett a munkatervben rögzített szakkörökön, tehetséggondozó tanórán kívüli 

foglalkozásokon, tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel önkéntes. 
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18.  Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés 

módja 

 

Az iskolában a jogszabályban előírt nyilvántartásokat az alkalmazottak, a tanulók és szüleik 

adatairól, továbbá az oktatással kapcsolatos nyilvántartásokat (tantárgyfelosztás, órarend, haladási 

napló, tanulmányi eredmények stb.) az elektronikus napló tartalmazza. Az elektronikus napló az 

oktatásért felelős miniszter által akkreditált program, melyet a fejlesztő szavatol.  

Az elektronikus naplóhoz az iskola dolgozóin kívül hozzáférést kapnak: 

A tanuló törvényes képviselője:  

- Kiskorú tanulóink szülei a tanév elején felhasználói nevet és jelszót kapnak, mellyel 

kizárólag saját gyermekük naplóbejegyzéseit tekinthetik meg.  

A tanuló:  

- A tanév elején felhasználói nevet és jelszót kapnak, mellyel kizárólag saját 

naplóbejegyzéseiket tekinthetik meg.  

A napló webes felületről elérhető az iskola www.szechenyi-mk.hu címén keresztül vagy 

közvetlenül az alábbi címen: https://mszikszi.ekreta.hu 

Az elektronikus napló szülői hozzáférési kódjait minden tanév elején az iskola tanügyigazgatási 

igazgatóhelyettese személyre szólóan, az osztályfőnökök útján aláírás ellenében, adja át. A 

hozzáférési kód használata során a szülő saját felelősségére jár el. 

A tanulók törvényes képviselői legkésőbb az első szülői értekezleten megkapják a hozzáférési 

adatokat osztályfőnököktől - szülői kérésre a tanuló ellenőrzőjén keresztül kerülnek közlésre, 

melyeket a tanuló, vagy törvényes képviselője igénye esetén újragenerálunk. 

A törvényes képviselő/tanuló a saját oldalán tájékozódhat az órarendről, tanítási órák témájáról, a 

szerzett érdemjegyekről, hiányzásokról, elmarasztalásokról, jutalmazásokról és egyéb 

eseményekről. 

A törvényes képviselő a belépés/ellenőrzés tényét láttamozással rögzítheti, mely egyben 

aláírásaként funkcionál. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy nevét, elérhetőségét, fogadóóráját az 

osztályfőnök az elektronikus naplón keresztül tudatja a szülőkkel a tanév első hetében. 
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19.  A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az 

elosztás rendje 

 

Szociális ösztöndíj elosztásának rendje: 

A szociális támogatás megállapításának kereteit a fenntartó határozza meg. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok az iskola anyagi helyzetétől függően, illetve 

magasabb jogszabályokban meghatározott esetekben (pl.: alanyi jogon járó, tankönyvtámogatás) 

szociális támogatásban részesülhetnek.  

Szociális támogatás adható:  

- szociális ösztöndíjra; 

- egyszeri szociális támogatásra; 

- étkezési hozzájárulásra; 

- rászoruló tanulók kedvezményes tankönyv- és tanszer ellátására, illetve megvásárlására. 

Azt a tanulót lehet szociális támogatásban részesíteni:  

- aki maga, illetve törvényes képviselője írásban kérte; 

- akinél az előzetes környezet-tanulmány a leírt indokokat igazolta; 

- akit az osztályfőnöke szociális helyzete, tanulmányi, szorgalmi munkája és magatartása 

alapján javasol; 

- akit az iskola ifjúságvédelmi felelőse is javasol. 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, elosztási rendje:  

- szociális és egyéb rászorultság alapján; 

- az iskolai könyvtári készlet erejéig méltányossági kérelem alapján a tanulók a tanév során a 

szükséges könyveket, a könyvtárból kölcsönözhetik ki. 

 

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi. Iskolai könyvtárakat érintő jogszabályok alapján készítettük: 

1. 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

2. 1997. évi CXL. törvény a Muzeális Intézményekről, A Nyilvános Könyvtári Ellátásról És A 

Közművelődésről 

3. 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet A Tankönyvellátással Kapcsolatos Feladatok Átadásáról 

4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a Nevelési- Oktatási Intézmények Működéséről És A 

Köznevelési Intézmények Névhasználatáról 

5. 2019. évi LXXX. törvény A Szakképzésről 

6. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A Szakképzésről Szóló Törvény Végrehajtásáról 

7. 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Működéséről 

8. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a Pedagógusok Előmeneteli Rendszeréről És A 

Közalkalmazottak Jogállásáról Szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény Köznevelési 

Intézményekben Történő Végrehajtásáról 

9. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A Pedagógiai- Szakmai Szolgáltatásokról, A Pedagógiai- 

Szakmai Szolgáltatásokat Ellátó Intézményekről És A Pedagógiai- Szakmai 

Szolgáltatásokban Való Közreműködés Feltételeiről 

10. 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a Köznevelési Szakértői Tevékenység, Valamint Az 

Érettségi Vizsgaelnöki Megbízás Feltételeiről 

11. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A Pedagógus- Továbbképzésről, A Pedagógus- 

Szakvizsgáról, Valamint A Továbbképzésben Részt Vevők Juttatásairól És 

Kedvezményeiről 
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12. 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelés Tankönyvellátásáról Szóló 

2013. Évi CCXXXII. Törvény Egyes Rendelkezéseinek Végrehajtásáról, Valamint A 

Tankönyvellátásban Közreműködők Kijelöléséről 

13. A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. 

évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat 

 

A fenti jogszabályi előírások alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét az oktatói testület, szakmai 

munkaközösségek, diákönkormányzat, képzési tanács véleményének kikérésével évente - az iskola 

igazgatója határozza meg. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv 29. § (3) 

rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol 

iskolai diákönkormányzat és a képzési tanács. 

 

A tankönyvellátással, kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg. 

A tankönyvellátás célja és feladata 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának 

megszervezése, állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lát el. 

A köznevelés valamennyi nappali rendszerű iskolai oktatásában résztvevő tanuló ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. 

Az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása valamennyi köznevelési intézmény esetében, 

fenntartótól függetlenül az EMMI és a KELLO közötti közvetlen elszámolással valósul meg. Az 

iskola által megrendelt tankönyvek vonatkozásában a KELLO a számlát az iskola/fenntartó részére 

– állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel megjelöléssel – kiállítja és 

megküldi az iskola/fenntartó részére, annak ellenértékét a KELLO-nak az EMMI téríti meg. Az 

intézmény számára rendelkezésre álló, államilag támogatott rendelési keret törvényben 

meghatározott tanulónkénti támogatás és az intézmény által a KELLO tankönyvrendelési 

rendszerébe felvitt diákok száma által meghatározott szorzat összege. Az iskolai tankönyvellátás 

legfontosabb feladata: a tankönyv a tanulókhoz történő eljuttatása. 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése 

A tankönyvrendelést az intézmény a fenntartó egyidejű tájékoztatásával a köznevelés információs 

rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 

alkalmazásával a Könyvtárellátónak, küldi meg. 

Az iskola igazgatója a Nemzeti Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai 

évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az 

iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi 

rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a 

kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen 

tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - 

a munkafüzetek, és munkatankönyvek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári állományába 

veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a 

tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. 

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés (ingyenes tankönyv) során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést 

igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 

kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a 

tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért 
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kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató a tankönyvek beszerzési árát 

figyelembe véve – határozatban állapítja meg. 

A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. Az érettségiző 

tanulók legkésőbb a szóbeli érettségijük első napján kötelesek a náluk levő tankönyveket leadni az 

iskolai könyvtárban (személyesen, tételesen leszámolva). Amennyiben a tanuló iskolát vált vagy 

tanulói jogviszonya egyéb okokból megszűnik, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles 

visszaadni. Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. (A megelőző tanév végén tájékoztatást nyújt a szülőknek a tovább haladáshoz 

szükséges tankönyvekről és eszközökről, a tankönyvosztás helyéről és idejéről.) 

 

A tankönyvfelelős megbízása: 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az 

igazgató minden tanévben elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben 

kijelöli tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 

A tankönyvrendelés elkészítése: 

A tankönyvfelelős minden év április utolsó munkanapja előtt három nappal elkészíti a 

tankönyvrendelést az elektronikusan működtetett rendszerben (Könyvtárellátó). A tankönyvrendelés 

határideje április utolsó munkanapja. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok 

tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért 

díjazás jár. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére biztosítsa a 

tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék. 

 

Az intézmény könyvtárhasználati rendje a 8. számú mellékletben található. 
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20.  Eljárásrend a diabétesszel élő gyermekek iskolai körülményeinek 

javítására 

 

Speciális étkezés 

1. Az intézmény részéről a Bayer Róbert Középiskolai Kollégium és Élelmezési Központban 

biztosított a meleg, diétás étkeztetési lehetőség. Amennyiben ez nem kivitelezhető a tanuló 

által, akkor megoldott a magával hozott étel tárolása, melegítése (étkezőben) és elfogyasztása. 

2. Az iskolai menzán - ha szükséges – lehetősége van a tanulóknak sorban állás nélkül a soron 

kívüli étkezésre. Elérhető az iskolai büfében olyan élelmiszer, ami a diabéteszes étrendbe 

beilleszthető. 

A diabéteszes tanulókkal kapcsolatos iskolai teendők szabályozása: 

1. Intézményünk biztosítja a diabéteszes tanuló betegségével kapcsolatos egyéni igényeit, mint pl. 

tanóra alatti étkezés, mosdóhasználat, vércukorszintmérés, szükség esetén inzulinbeadás. 

2. Kiemelt figyelmet fordítunk a testnevelés órák előtti és alatti oktatói teendőkre, hiszen a 

testmozgás csökkenti a vércukorszintet, a megerőltető sport viszont emelheti a vércukorértéket, ami 

akut anyagcsere-felborulást eredményezhet. 

- A diabéteszes gyerek a testnevelés órára az inzulinadagoló tollát, pumpáját, 

vércukormérőjét, az alacsony vércukor (hypoglikémia) elhárítására szükséges 

élelmiszercsomagját magával viheti. 

- Jelezheti, ha testnevelés óra alatt bármikor hypoglikémiát észlel. 

- Rosszullét esetén vércukorszintet mérhet, ill. alacsony vércukor szint esetén gyorsan, majd 

lassan felszívódó szénhidrátot fogyaszthat. 

3. Diabéteszes tanulók rosszulléte esetén alkalmazandó teendők: 

Mi a diabétesz? 

Testünk az elfogyasztott táplálék nagy részét cukorrá (glükóz) alakítja, amely azután eljut a test 

sejtjeibe, ahol energiaként hasznosul. A hasnyálmirigy egy inzulin nevű hormont termel, amely ezt 

a folyamatot szabályozza. Az inzulin a vérben lévő cukrot a sejtekbe juttatja, ezáltal a vérben lévő 

cukor mennyiségét normális szinten tartja. Cukorbetegség esetén a hasnyálmirigy nem termel elég 

inzulint, vagy a termelt inzulin nem hatékony a szervezetben. Mindkét esetben a cukorszint nincs 

megfelelően szabályozva, és a vérben lévő cukor mennyisége megnő. 

A diabétesz főbb típusai a következők: 

Az 1-es típusú diabétesz elsősorban gyermekekben, serdülőkben vagy fiatal felnőttekben alakul ki. 

A diabétesznek ebben a típusában a hasnyálmirigy sejtjei nem termelnek többé inzulint. 

A 2-es típusú diabétesz a cukorbetegség leggyakoribb formája, és bármely életkorban kialakulhat. 

Ennél a típusnál a szervezet nem termel elegendő inzulint vagy a szervezet által termelt inzulin nem 

hat megfelelő módon. 

A gesztációs vagy terhességi diabétesz a terhesség alatt alakul ki, általában elmúlik, miután a baba 

megszületett. 

 

Vércukorszint mérés: 

Cukorbetegség fennállása esetén a betegeknek vizsgálniuk kell a vércukor értékeiket, hiszen így 

egyrészt az alkalmazott terápia sikeressége ellenőrizhető, valamint fény derülhet a hipo-, 

hyperglikémia fennállására. 

A vércukorszint mérés lépései: 

- Mossuk meg a kezünket meleg, szappanos vízzel és töröljük szárazra egy tiszta 

törölközővel. 
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- Helyezzünk tiszta lándzsát az ujjszúró eszközbe. Az ujjszúró eszköz tárolja és pozícionálja a 

lándzsát, illetve kontrollálja a szúrás mélységét. 

- Vegyünk ki egy tesztcsíkot a dobozából, majd a doboz fedelét azonnal zárjuk le, hogy ne 

kerüljön szennyeződés a tesztcsíkok közé. 

- Készítsük elő a vércukorszintmérőt a használati útmutatóban leírtak alapján. 

- Szúrjuk meg az ujjhegyünket a lándzsával. 

- Az összegyűlt vért cseppentsük a tesztcsík megfelelő részére úgy, hogy a vércsepp lefedje a 

teljes tesztnyílást. 

- Nyomjunk egy tiszta vattapamacsot a megszúrt sebre és állítsuk el a vérzést. 

- A legtöbb vércukorszintmérő készülék néhány másodpercen belül elvégzi a vérminta 

elemzését, ezt követően olvassuk le az eredményt. 

- A mért értékeket jegyezzük fel egy vércukornaplóba. A kapott értékek mellett jegyezzük fel 

a mérés pontos időpontját, a mérés körülményeit (pl. étkezés előtt vagy után, fizikai aktivitás 

után stb.), lehetőség szerint az elfogyasztott szénhidrát mennyiséget és bevett gyógyszert, az 

esetleges panaszokat. 

 

Hypoglikémia (alacsony vércukorszint) 

Hypoglikémia esetén a vércukorszint értéke 3,0 mmol/l alá csökken. 

Okok: 

Az ismert diabéteszben szenvedőknek nem termelődik kellő mennyiségű inzulin a szervezetében, 

így vércukorszintjük csökkentése érdekében inzulint adnak be maguknak. A probléma általában 

akkor jelentkezik, ha az inzulin beadását követően nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű ételt, 

ilyenkor vércukorszintjük hirtelen lecsökken. 

Tünetek: 

A kezelt cukorbeteg már felismeri a vércukorszint-csökkenés kezdeti tüneteit és legtöbbször képes 

megfelelő cukorpótlással rendezni azt. A hirtelen fellépő, jelentős zavart azonban segítség nélkül 

nem tudja megoldani. 

A segélynyújtó számára komoly kihívást jelent a felismerés, hisz a tünetek sok egyéb betegségre is 

utalhatnak. Nagy segítséget nyújthat, ha a betegnél a betegséget jelző igazolás, karkötő, nyaklánc, 

vagy a személyi igazolványhoz csatolt kártya van. 

A hypoglikémia tünetei, jelei: 

- gyengeség, 

- éhségérzet, 

- émelygés, 

- szédülés, 

- hányás, 

- nyugtalanság, 

- izomremegés, 

- izomgörcsök, görcsroham, 

- kettőslátás, 

- végtaggyengeség, 

- bénulás, 

- sápadt, meleg, verejtékes bőr, 

- acetonszagú lehelet, 

- furcsa viselkedés, 

- részegségre utaló zavart beszéd, 

- ritkán agresszió, 

- súlyosabb esetben légzészavar, eszméletvesztés. 

 

Elsősegély 

Eszméletén lévő betegnél: 

a) Teremtse meg a biztonságot! 

b) Nyugtassa meg a beteget, helyezze nyugalomba! 

c) Nagyon fontos a jó kommunikáció. Ennek segítségével kideríthető, hogy a beteg ismert 

cukorbeteg-e és volt-e már ilyen rosszulléte korábban. 
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d) Gondoskodjon a gyors cukorpótlásról, amennyiben önállóan ételt-italt fogyasztani képes. 

Ülő testhelyzetben kapjon cukrot, egy pohár cukros vizet vagy cukros üdítőt, gyümölcslevet. 

Eszméletlen betegnél: 

a) Teremtse meg a biztonságot! 

b) Ellenőrizze a reakciókészséget, a légzést. Biztosítson szabad légutat stabil oldalfektetéssel! 

c) Hívjon mentőt (104 vagy 112)! 

d) Kövesse figyelemmel a beteg állapotát, légzését a mentők megérkezéséig! 

e) Óvja a kihűléstől! Lehetőség szerint takarja be. 

Eszméletlen sérültet NE próbáljon itatni vagy etetni! 

Hívjon mentőt (104 vagy 112) vagy forduljon orvoshoz, ha 

- a beteg eszméletlen, 

- a magánál lévő beteg állapota romlik, 

- cukros étel, ital fogyasztását követően nem javul állapota. 

 

Hyperglikémia 

Akkor beszélünk hyperglikémiáról, azaz magas vércukorszintről, ha a vércukorszint 11 mmol/l 

értéket meghaladó. A magas vércukorszint alkalmanként előfordulhat. 

Okok: 

- túl magas gyorsan felszívódó szénhidrát tartalmú ételek fogyasztása, 

- étkezési ritmus felborulása, 

- ha nem megfelelő a gyógyszeres - vagy inzulinkezelés (pl. rossz inzulin pumpa, pennel 

probléma, rossz időpontban szedett gyógyszer stb.), 

- stressz, 

- a megszokottnál kevesebb testmozgás, 

- gyulladásos megbetegedés, fájdalom, műtét, fertőzések, 

- egyéb nem vényköteles gyógyszerek szedése, melyek hozzáadott cukrot tartalmaznak (pl. 

köptetők), 

- hormonális hatás (főleg gyermekeknél, terhesség során). 

Tünetek: 

- Fokozottabb fáradtság, álmosság, 

- Koncentrációs problémák, memória gondok, 

- Szokásosnál fokozottabb szomjúság - vagy éhségérzet, 

- Száraz, viszkető bőr, 

- Homályos látás, 

- Főleg éjszaka jelentkező fokozott vizeletürítés, 

- Gennyes fertőzések kialakulása, 

- Lassabban gyógyuló sebek, 

- Ketonok és cukor megjelenése a vizeletben. 

 

4. A tanulók folyamatos ellátása biztosítva van. A hatályos magyar jog alapján az oktatók 

szakképesítés hiányában nem kötelezhetők egészségügyi műveletek végzésére, illetve az ezzel 

kapcsolatos döntések következményeinek, felelősségének vállalására. A 26/1997 (IX. 3.) NM 

rendelet alapján az oktatási intézmény vagy annak fenntartója köteles gondoskodni a megfelelő 

szakmai személyzet biztosításáról, melynek köszönhetően a diabéteszes gyermek részt vehet az 

oktatásban (egyenlő bánásmód - 2003. évi CXXV. Törvény - Ebktv). 

5. A diabéteszes tanulók megfelelő ellátását biztosító személyek: az iskola-egészségügyi szolgálat 

munkatársai (iskolaorvos, iskolai védőnő). 
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6. Az intézmény valamennyi tanulóját folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnökök a diabétesszel 

élők speciális igényeire vonatkozóan az osztályfőnöki órák keretén belül. Kiemelt szerepet kap a 

preventív szemlélet kialakítása. 

7. Az oktatótestület tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak az iskolában tanuló és kollégiumban lakó 

diabéteszes tanulóról. 

8. A diabéteszes tanulók diabéteszes adatlappal rendelkeznek, ahol feltüntetésre kerülnek a tanuló 

személyes adatai, a betegségével összefüggő információk, gyógyszerérzékenysége, alkalmazott 

terápiája, rosszullétei, gondviselő elérhetőségei, kezelőorvos és annak elérhetősége. A tanulók 

gondviselőjével rendszeres kapcsolattartás van. Az adatlap mindenki számára elérhető, aki 

kapcsolatban van a tanulóval (pl. oktatók) (12.sz. melléklet). 

9. Minden szakképzésben tanuló esetében rendszeresen készül szülői nyilatkozat a tanuló 

egészségügyi állapotáról, krónikus betegségeinek aktuális tényéről. (Megtalálható az orvosi 

szobában a tanulók egészségügyi törzslapjában.) 

10. Az iskolai védőnővel, iskolaorvossal szoros kapcsolattartás van a diabéteszes tanulókról, az 

adatkezelési szabályzat betartása mellett. 

 

A diabéteszes anyagcsere ellenőrzéséhez, és az akut anyagcsere felborulás rendezéséhez 

szükséges eszközök 

1. Intézményünk rendelkezik a vércukorszintméréshez szükséges eszközökkel. Biztosítva van és 

mindig elérhető helyen az inzulinadagolás és az önellenőrzés eszközei intézményben. Eszközlista 

készül a szükséges eszközökről, ill. eljárásrend az eszközök működőképességének ellenőrzéséről és 

az egyszer használatos anyagok felülvizsgálatáról (12.sz. melléklet). 

2. Az intézményünk rendelkezik továbbá: technikai- és hypoglikémiás készenléti csomaggal, mely a 

belső portán van elhelyezve. 

- A „technikai csomag” tartalma: vércukormérő készülék (tű, tesztcsík, elem), elem az 

inzulinpumpához/szenzorhoz, egyszer használatos steril injekciós tű és fecskendő, 

kézfertőtlenítő szer/bőrfertőtlenítő szer. 

- „Hypoglikémiás készenléti csomag” tartalma a következő legyen: szőlőcukor, cukrozott 

gyümölcslé, keksz. 

 

Törvényi szabályozás: 

1. A szakképző intézmény vezetője a 18 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, 

tanuló részére abban az időtartamban, amikor felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel 

élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori 

diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján 

a speciális ellátást biztosítja. 

2. A szakképző intézmény vezetője a vércukorszint szükség szerinti mérését, valamint szükség 

esetén orvos értesítését iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján a tanítási idő alatt biztosítja. 

3. A szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátáshoz szükséges kérelmét az Eütv. 15. § (5) 

bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be. 

4. Az intézmény vezetője egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális 

ellátási eljárásrendet alakít ki, amelyet az iskola szabályozó dokumentumai is tartalmaznak. 
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21.  Egyéb rendelkezések, értelmezések 

- A tanuló (a szülő) által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak 

jogszerűen meghatározott célokra szabad felhasználni. 

- A tanuló kifejezés alatt minden képzésben részt vevő személyt értünk. 
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22. Legitimációs záradék 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

házirendjét, valamint annak mellékleteit a diákönkormányzat véleményezte, a benne foglaltakkal 

egyetértett és döntött annak elfogadásáról a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. § (4) 

bekezdése alapján. 

 

Mezőkövesd, 2022. augusztus 31. 

 

Petró Vanessza 

a diákönkormányzat vezetője 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

házirendjét, valamint annak mellékleteit a szülői választmány véleményezte, a benne foglaltakkal 

egyetértett és döntött annak elfogadásáról a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. § (4) 

bekezdése alapján. 

 

Mezőkövesd, 2022. augusztus 31. 

 

 

Pálné Bóta Éva 

a szülői választmány vezetője 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

házirendjét, valamint annak mellékleteit az iskola lelkipásztora véleményezte, a benne foglaltakkal 

egyetértett és döntött annak elfogadásáról. 

 

Mezőkövesd, 2022. augusztus 31. 

 

 

dr. Medvegy János 

apát-plébános, az iskola lelkipásztora 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

házirendjét, valamint annak mellékleteit, az intézmény oktatói testülete véleményezte a 2022. 

augusztus 31-i oktatói testületi értekezletén, a benne foglaltakkal egyetértett és döntött annak 

elfogadásáról. 

 

Mezőkövesd, 2022. augusztus 31. 

 

 

Kiss Gábor 

igazgató 

a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium oktatótestülete nevében 
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23. Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

házirendjét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. § (4) bekezdésében meghatározott 

fenntartói irányítási hatáskörömben eljárva jóváhagyom. 

 

 

Kelt: ___________________, ________ év _________________ hó _______ nap. 

 

 

 

fenntartó 
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24.  MELLÉKLETEK 

 

 

 

I. Etikai kódex 

 

Az Etikai Kódex azokat az elvárásokat, a kulturált iskolai és iskolán kívüli magatartásra vonatkozó 

normákat fogalmazza meg, amelyek általános emberi, viselkedési értékeket közvetítenek. Az 

intézmény diákjától elvárjuk, hogy: 

- katolikus értékrendet szem előtt tartva erősítse az iskola szellemiségét és jó légkörét; 

- felelősséggel részt vállaljon az iskola rendjének, fegyelmének szilárdításában, 

tevékenységével erősítse az osztály, az iskola közösségi életét, és gazdagítsa az iskola 

hagyományait; 

- katolikus szokásnak megfelelően köszöntse oktatóit és az iskola valamennyi dolgozóját, 

(Nem illik zsebre dugott kézzel köszönni, és úgy beszélgetni nemcsak az iskolában, hanem 

egyéb helyzetekben sem. Ugyancsak illetlen az iskola épületén belül sapkát viselni.) 

- megfontolt, intelligens s kulturált viselkedésével mutasson példát, - beszéde legyen igényes, 

a beszédhelyzethez alkalmazkodó, - tartózkodjon a durva szavak, illetlen kifejezések 

használatától a kommunikáció minden formájában: szóban, írásban, elektronikusan (pl. az 

internet közösségi oldalain) 

- legyen figyelmes, udvarias, előzékeny és szolgálatkész, - megjelenésében, öltözködésében 

legyen mértéktartó, ízléses. (Iskolai megjelenése kerülje a divat szélsőséges 

megnyilvánulásait); 

- iskolai ünnepélyeken, az alkalomhoz illő elvárt öltözetben (fiúknak fekete öltöny, fehér ing, 

nyakkendő, a lányoknak sötét alj, (alkalmi fekete nadrág, szalagavató, ballagás alkalmával 

térdig érő szoknya, fehér, legalább rövid ujjú, galléros blúz és sál) jelenjen meg; 

- fegyelmezetlen magatartással, közbeszólással, poénkodással ne zavarja a tanítási óra rendjét; 

- egészsége érdekében – és az illemnek megfelelően – ügyeljen a helyes ülésre, testtartásra; 

- a tanórán nem illik rágógumizni; 

- a tanulásban legyen szorgalmas, kötelességtudó, igényes, célratörő. A kitartó szorgalom és 

jó teljesítmény igényesség önmagunkkal szemben, jövőnk tudatos alakítása érdekében; 

- szüleit az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassa; 

- lehetőségeiktől és képességeiktől függően társaiknak - amennyiben erre szükségük van - 

mind tanulmányi problémáik, mind pedig személyes konfliktusaik megoldásában segítséget 

nyújtsanak; 

- tehetségéhez s adottságaihoz mérten éljen - s aktív részese legyen - az iskola által felkínált 

lehetőségekkel: tanulmányi versenyek, sportkörök; 

- külföldi csereutazások, tanulmányi és osztálykirándulások során viselkedésével, 

érdeklődésével méltóképpen képviselje iskolánkat, nemzetünket. Törekedjen megismerkedni 

más népek kultúrájával, és közreműködjön a magyar hagyományok megismertetésében; 

- iskolai és iskolán kívüli környezetét óvja, a rendet megtartsa, társaival megtartassa, 

igyekezzen azt szépíteni; 

- buszon, vonaton átadja helyét mindazoknak, akiket megillet (idősek, várandós anyák, 

gyengén látók és vakok, mozgássérültek); 

- az iskola házirendjét igyekezzen maradéktalanul és következetesen betartani. 
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II. Az iskola helyiségeinek használati rendje 

 

A tantermek használati rendje 

1. A tanulók a tantermekben a tanítási időben tartózkodhatnak. Tanítási időn kívül a tanteremben 

csak engedéllyel lehet tartózkodni. 

2. Az intézmény tantermeit csak oktatói felügyelettel lehet használni. 

3. Vagyonvédelmi okokból az üresen hagyott tantermeket zárni kell. 

4. A tanterem berendezéseit rendeltetésszerűen kell használni. A terem berendezéseiért a tanulók 

felelősséggel tartoznak, ezért a legkisebb rongálást is azonnal jelezni kell az ügyeletes 

oktatónak, osztályfőnöknek. 

5. A tantermek, szertárak bezárása az utolsó órát tartó oktatók feladata. 

6. Az osztálytermek dekorációinak elhelyezése az osztályfőnök, illetve az igazgató, 

igazgatóhelyes egyeztetésével történhet. 

7. A fűtőtestek szabályozását csak a karbantartók végezhetik. 

8. Ablakok nyitása, zárása, szellőztetés a hetesek feladata. Tilos a korlátra, radiátorokra, 

mosdóra, ablakpárkányra ülni, felmászni. Az ablakon kihajolni, az ablakba felállni, az 

ablakon közlekedni szigorúan tilos. 

9. Tilos a szaktantermekben a megütközést keltő viselkedés, a hangoskodás (folyosón és az 

iskolaudvaron kiabálni), hangos beszéddel a tanítási órát és egyéb foglalkozást zavarni. 

10. Az elektromos berendezések meghibásodását a tanulók azonnal jelezzék az oktatónak. 

11. Ügyeljünk a terem tisztaságára. Minden óra befejezésével a keletkező hulladékot az erre a 

célra rendszeresített kosárba kell elhelyezni a tanulóknak. 

12. Tilos a tanítási órák engedély nélküli elhagyása. Tilos az iskola informatikai eszközeire való 

engedély nélküli csatlakozás. 

 

A házirend részletes szabályait mindenkinek be kell tartani! 
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Szaktantermek, tanműhelyek használati rendje 

1. A tanulók a tanműhelyben csak az illetékes szakoktató jelenléte mellett tartózkodhatnak. 

2. A tanulók munkakezdés előtt 15 perccel kötelesek megjelenni.  

3. Az öltöző és mosdó helyiségek tisztaságára és rendjére köteles vigyázni. 

4. Amennyiben a laboratóriumi foglalkozások kapcsolódó óraként vannak megtartva, úgy a 

mindenkori csengetési rendnek megfelelően kötelesek a laboratórium előtt várakozni. 

5. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. 

6. A tanuló köteles a munkakezdés előtt a műhely, laboratórium előtt felsorakozni. A hetes 

létszámellenőrzés után jelentést tesz a szakoktatónak. 

7. A tanuló köteles a munkavédelmi előírásokban foglaltaknak megfelelően az iskola által 

biztosított munkaruhában, megfelelő lábbeliben megjelenni. 

8. A műhelyekben és a laboratóriumokban kifüggesztett, az adott helyiségekre vonatkozó 

használati utasításokat, munkavédelmi és egyéb előírásokat köteles mindenkor betartani. 

9. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő felszereléssel (az iskola által biztosított 

munkaruha, műhelynapló), nem megfelelő lábbeli; műhelygyakorlaton nem bízható meg 

munkavégzéssel. Ilyen esetben a gyakorlatot pótolni kell a szakoktató által megjelölt 

időpontban. Amennyiben a tanuló ezen a számára kijelölt pótló foglakozáson nem jelenik 

meg, igazolatlan hiányzásnak számít. 

10. A tanuló a rábízott feladatokat, melyeket a mindenkori szakoktató határoz meg, köteles 

maradéktalanul végrehajtani. Más tevékenységgel a gyakorlat ideje alatt nem foglalkozhat. 

Köteles a mindenkori munkavégzéssel összefüggő munkavédelmi szabályokat betartani. 

11. Amennyiben a tanuló balesetet vagy sérülést szenved, azt a szakoktatónak köteles azonnal 

jelezni. Amennyiben cselekvőképességében akadályoztatva van, azt helyette tanulótársai 

kötelesek megtenni. Baleset, sérülés esetén a segélynyújtáshoz szükséges eszközök a 

műhelyekben, illetve raktárhelyiségben elhelyezett vöröskeresztes szekrényben állnak 

rendelkezésre. 

12. Ha elektromos vagy mechanikus berendezéseknél meghibásodást észlel, azt köteles azonnal 

a szakoktatónak jelezni, munkafeladatát abbahagyni. 

13. A gyakorló munkahelyet, laboratóriumot szakoktató vagy laborvezető oktató engedélye 

nélkül nem hagyhatja el. 

14. A tanuló munkavégzés közben szándékosan vagy hanyagságból szerszám, szerszámgép, 

egyéb laboratóriumi berendezésekben kárt okoz, az okozott kárt köteles megtéríteni. Ennek 

mértékét az iskolavezetés által kijelölt bizottság határozza meg. 

15. Gyakorlati foglalkozás alatt mobiltelefont és Bluetooth hangfalat használni tilos. 

16. A műhelyekben, laboratóriumokban élelmiszert, üdítő, frissítő italokat bevinni és bent 

étkezni szigorúan tilos. 
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Informatika termek használati rendje 

1. Az informatika, digitális kultúra, szakmai órák helyszínei (25., 26., 27., 29., 43., 44. termek) 

és környezetük fokozottan balesetveszélyes területek, ezért az itt tartózkodó személyeknek 

fokozottabb figyelmet kell tanúsítaniuk a balesetek megelőzése érdekében. 

2. Ezekben a helyiségekben a vagyonvédelem érdekében kamera került elhelyezésre, mely 

rögzíti az ott zajló eseményeket. 

3. Ezeken a helyszíneken bármilyen balesetveszélyessé vált eszköz vagy körülmény 

észlelésekor azt azonnal jelenteni kell az órát tartó oktatónak, rendszergazdának. A 

meghibásodásokról szólni kell az oktatónak vagy rendszergazdának. 

4. Az informatika terembe belépni csak tanári engedéllyel és felügyelettel lehet. A termeket 

órák után kulccsal zárjuk, amelyek a tanáriban megtalálhatóak. Tanári engedély és tanári 

felügyelet nélkül tanuló ezekben a termekben nem tartózkodhat! Az informatikaórák alatt a 

teremből kimenni engedély nélkül nem lehet. 

5. Az informatika termekbe a tanítási órához nem való eszközöket, tárgyakat stb. bevinni tilos. 

Az asztalokon, székeken csak az órákhoz szükséges eszközöket lehet tárolni. Kabátot, 

esernyőt, stb. a fogasra kell elhelyezni. Minden eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a padok 

közötti közlekedés lehetséges legyen, akadályokba ne ütközzön. 

6. A termekbe csak lezárt, lehetőleg az iskolatáskába helyezett üvegben szabad italt bevinni. 

Ételt és italt a számítógépasztalra helyezni, illetve a teremben enni és inni szigorúan tilos! 

Szemetelni, szemetet hagyni a termekben ugyancsak szigorúan tilos! 

7. Az informatika órára való becsengetés után a tanulók az oktató érkezéséig a folyosón 

fegyelmezetten, csendben kötelesek várakozni. A terembe az órát tartó oktató engedi be a 

tanulókat. 

8. Óra elején a gépeket szakszerűen kell indítani. Mindenkinek a rendszergazdától kapott saját 

felhasználó nevével és jelszavával kell belépnie a rendszerbe. Mások jelszavát nem 

használhatja, mások mappájába nem írhat, és onnan nem törölhet fájlokat, könyvtárakat. 

9. A teremben a számítógépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Hardveres 

javításokat tanuló nem végezhet, a gépházba, illetve a csatlakozókhoz, kábelekhez tanuló 

nem nyúlhat. Az elektromos főkapcsolót (áramtalanítót) csak az oktató kapcsolhatja fel, 

illetve le. Az oktatónak szólni kell, ha valamilyen meghibásodás ezt a műveletet szükségessé 

teheti (pl. zárlat, tűz esetén). 

10. A számítógépekhez csatlakoztatott perifériákat (monitor, egér, billentyűzet stb.) a tanulók 

nem cserélhetik ki más perifériákkal (pl. más számítógép perifériájával). Meghibásodás 

esetén az oktatónak, vagy a rendszergazdának kell jelezni, aki intézkedik a hiba 

elhárításáról. Otthonról hozott perifériákat (saját egeret, saját billentyűzetet stb.), eszközöket 

a tanulók a számítógéphez nem csatlakoztathatnak. 

11. Ha valaki a számítógéphez külső csatlakozót szeretne csatlakoztatni (pl. pendrive, külső 

adathordozó, mobiltelefon stb.), minden esetben engedélyt kell kérnie az oktatótól. 

12. A gépek reset-tel történő újraindításához minden esetben engedélyt kell kérni az oktatótól. 

13. A tanuló a gépekre szoftvert nem telepíthet, nem törölhet, a számítógép beállításait nem 

módosíthatja. 

14. A tanítási órák végén a gépeket szakszerűen kell leállítani, vagy a gépekből kijelentkezni az 

oktató utasítása alapján. Más módszert a tanuló nem alkalmazhat (pl. főkapcsoló 

lekapcsolása, konnektorból való kihúzás stb.). 

15. A gépek, berendezések összefirkálása, megrongálása szigorúan tilos! Ha a tanuló 

rongálást észlel a terembe való belépéskor (az óra elején), óra közben vagy az óra végén, 

jelentenie kell az oktatónak vagy rendszergazdának. Ha ezt nem teszi meg, akkor a 

következő órán észlelt rongálás esetén esetleg őt vonjuk felelősségre. A számítógépek 

szándékos rongálásának, alkatrészek, perifériák eltulajdonításának fegyelmi és anyagi 

vonzata van. 

  



64 

 

Robotika és CNC labor terem használati rendje 

 

1. A robotika és CNC labor (43., 44. termek) és környezetük fokozottan balesetveszélyes 

területek, ezért az itt tartózkodó személyeknek fokozottabb figyelmet kell tanúsítaniuk a 

balesetek megelőzése érdekében. 

2. Ezekben a helyiségekben a vagyonvédelem érdekében kamera került elhelyezésre, mely 

rögzíti az ott zajló eseményeket. 

3. Ezeken a helyszíneken bármilyen balesetveszélyessé vált eszköz vagy körülmény 

észlelésekor azt azonnal jelenteni kell az órát tartó oktatónak, rendszergazdának. A 

meghibásodásokról szólni kell az oktatónak vagy rendszergazdának. 

4. Ezekbe a termekbe belépni csak tanári engedéllyel és felügyelettel lehet. A termeket órák 

után kulccsal zárjuk, amelyek a tanáriban megtalálhatóak. Tanári engedély és tanári 

felügyelet nélkül tanuló ezekben a termekben nem tartózkodhat! A órák alatt a teremből 

kimenni engedély nélkül nem lehet. 

5. A termekbe a tanítási órához nem való eszközöket, tárgyakat stb. bevinni tilos. Az 

asztalokon, székeken csak az órákhoz szükséges eszközöket lehet tárolni. Kabátot, esernyőt, 

stb. a fogasra kell elhelyezni. Minden eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a padok közötti 

közlekedés lehetséges legyen, akadályokba ne ütközzön. 

6. A termekbe csak lezárt, lehetőleg az iskolatáskába helyezett üvegben szabad italt bevinni. 

Ételt és italt az asztalokra helyezni, illetve a teremben enni és inni szigorúan tilos! 

Szemetelni, szemetet hagyni a termekben ugyancsak szigorúan tilos! 

7. Az órára való becsengetés után a tanulók az oktató érkezéséig a folyosón fegyelmezetten, 

csendben kötelesek várakozni. A terembe az órát tartó oktató engedi be a tanulókat. 

8. Óra elején a számítógépeket szakszerűen kell indítani. Mindenkinek a rendszergazdától 

kapott saját felhasználó nevével és jelszavával kell belépnie a rendszerbe. Mások jelszavát 

nem használhatja, mások mappájába nem írhat, és onnan nem törölhet fájlokat, 

könyvtárakat. 

9. A teremben a gépeket, berendezéseket, CNC esztergagépeket, robotokat, számítógépeket 

stb. csak rendeltetésszerűen szabad használni. Hardveres javításokat tanuló nem végezhet, a 

gépházba, illetve a csatlakozókhoz, kábelekhez tanuló nem nyúlhat. Az elektromos 

főkapcsolót (áramtalanítót) csak az oktató kapcsolhatja fel, illetve le. Az oktatónak szólni 

kell, ha valamilyen meghibásodás ezt a műveletet szükségessé teheti (pl. zárlat, tűz esetén). 

10. A számítógépekhez csatlakoztatott perifériákat (monitor, egér, billentyűzet stb.) a tanulók 

nem cserélhetik ki más perifériákkal (pl. más számítógép perifériájával). Meghibásodás 

esetén az oktatónak, vagy a rendszergazdának kell jelezni, aki intézkedik a hiba 

elhárításáról. Otthonról hozott perifériákat (saját egeret, saját billentyűzetet stb.), eszközöket 

a tanulók a számítógéphez nem csatlakoztathatnak. 

11. Ha valaki a számítógéphez külső csatlakozót szeretne csatlakoztatni (pl. pendrive, külső 

adathordozó, mobiltelefon stb.), minden esetben engedélyt kell kérnie az oktatótól. 

12. A gépek reset-tel történő újraindításához minden esetben engedélyt kell kérni az oktatótól. 

13. A tanuló a gépekre szoftvert nem telepíthet, nem törölhet, a számítógép beállításait nem 

módosíthatja. 

14. A tanítási órák végén a gépeket szakszerűen kell leállítani, vagy a gépekből kijelentkezni az 

oktató utasítása alapján. Más módszert a tanuló nem alkalmazhat (pl. főkapcsoló 

lekapcsolása, konnektorból való kihúzás stb.). 

15. A gépek, berendezések összefirkálása, megrongálása szigorúan tilos! Ha a tanuló 

rongálást észlel a terembe való belépéskor (az óra elején), óra közben vagy az óra végén, 

jelentenie kell az oktatónak vagy rendszergazdának. Ha ezt nem teszi meg, akkor a 

következő órán észlelt rongálás esetén esetleg őt vonjuk felelősségre. A számítógépek 

szándékos rongálásának 
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A tornaterem és öltözők használati rendje 

 

Tornaterem használati rendje 

Tornaterem rendje: 

1. A tornaterembe TILOS(!) utcai cipőben belépni. 

2. A tornateremben diák csak testnevelő tanári felügyelet mellett tartózkodhat. 

3. A tanulók kötelesek a tornatermet, a kül- és beltéri sportszereket, a testnevelő oktató 

utasításainak megfelelően, rendeltetésszerűen használni, az abban okozott károkat 

megtéríteni. 

4. A tornaterem felszerelésében, az ott használt sporteszközökben szándékosan kárt okozó 

tanuló fegyelmi felelősséggel is tartozik. 

5. Amennyiben a fent leírtak be nem tartása miatt baleset következik be, az ezzel kapcsolatos 

felelősség a balesetet okozó tanulót terheli. 

6. Balesetvédelmi és baleset megelőzési okokból a tornatermet a tanítási órák közötti 

szünetekben zárni kell. Felelős: testnevelő oktatók. 

 

Hátsó bejárat - tornatermi folyosó rendje 

Az intenzív tanulmányi időszakon kívül, az intézménybe érkezők és távozók jobb ellenőrizhetősége 

miatt, a tanulmányi épület tornatermi folyosóra nyíló hátsó bejáratát, 16 óra után ZÁRVA kell 

tartani! – Felelős: portaszolgálat, takarítónők. 

 

Az öltözők rendje 

1. A tanulók kötelesek a tornatermi öltözőket és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségeket 

(zuhanyzó, WC) rendeltetésszerűen használni, az abban okozott károkat a házirend szabályai 

szerint megtéríteni. 

2. A szándékosan kárt okozó tanuló fegyelmi felelősséggel is tartozik. 

3. A tanulók a testnevelés óra előtti szünetekben a testnevelő oktató megérkezéséig kötelesek 

az öltözőben tartózkodni, azt csak indokolt esetben hagyhatják el. 

4. Abban az esetben, ha az órát tartó oktató a becsengetés utáni 10. percig nem érkezik meg, az 

öltözőfelelős/hetes a házirendben leírtaknak megfelelően köteles eljárni. 

5. Az értékek biztonságos elhelyezésére a testnevelés órák ideje alatt fokozott figyelmet kell 

fordítani. A tanuló ruházatán kívül minden értékét a táskájában köteles elhelyezni. 

6. Az öltözőt a testnevelő oktató zárja és nyitja! Óra alatt az öltözőben senki sem tartózkodhat! 

7. A felmentett tanulók a testnevelő oktató által meghatározott helyen köteles a foglalkozás 

ideje alatt tartózkodni! 

 

Felszerelés: 

Tornatermi óra esetén: 

- fiúk: rövid sportnadrág, rövid ujjú póló, edző- vagy tornacipő 

- lányok: tornadressz, rövid ujjú póló, edző- vagy tornacipő 

Szabadtéri foglalkozás esetén 

- időjárásnak megfelelő sportöltözet 
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A tanulók értékelése 

1. TILOS érdemjeggyel értékelni a fizikai képességek felmérésének, illetve a NETFITT 

mérések számszerű eredményeit. 

2. Érdemjeggyel értékelhető az a tanuló, aki az iskolát képviseli a Diákolimpia megfelelő 

szintű sportversenyein. 

3. A tanulók félévi, illetve év végi értékelése, osztályzattal történő lezárása az iskola 

alapdokumentumaiban rögzítetteknek megfelelően történik. 

4. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik a testnevelés órára előírt sportruházattal és cipővel, 

baleset megelőzési- és védelmi okokból az órán való aktív részvételből magát kizárja. Az 

adott órán a tornateremben, az oktató által kijelölt helyen kell tartózkodnia. 

5. Ha a tanuló három alkalommal nem hozza felszerelését, az oktató órai munkáját elégtelen 

érdemjeggyel értékeli. (Újabb három alkalomnál mindez megismétlődik). 

6. Külső helyszínen megtartott órákra vonatkozó általános szabályok Külső helyszínre csak 

alábbiak figyelembevételével és betartásával szervezhető testnevelés óra: 

a. Ha az osztálynak egymást követő 2 testnevelés órája van. 

b. Ha a biztonságos közlekedés a helyszínre és vissza, biztosítva van. 

c. Ha elegendő idejük van a tanulóknak arra, hogy időben visszaérjenek következő 

tanítási órára 

d. Amennyiben a külső helyszín használatával kapcsolatban költség merül fel, ennek 

megfizetése csak önkéntes lehet, a tanulóra – akarata ellenére – anyagi terhet nem 

róhat. 

7. A távollét idejére a tornatermi öltözőket kulccsal ZÁRNI kell! 

8. Az öltözőben felügyelet nélkül senki nem tartózkodhat. – Felelős: testnevelő tanár 

9. Iskolán kívüli sportversenyen csak olyan tanuló vehet részt, aki „versenyezhet” iskolaorvosi 

igazolással rendelkezik. – Felelős: testnevelő tanár 

 

Munka- és balesetvédelem 

1. Baleset- és munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév első testnevelés óráján. Ennek 

témái: 

a. felszerelés, öltözők és tornaterem rendje, iskolaorvosi vizsgálatok 

b. testnevelési kategóriákba sorolás menete 

c. felmentések, általános tudnivalók és szabályok a testnevelés órán. 

2. Az oktatás megtörténtét a testnevelő tanárnak az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az 

oktatáson való részvételt, az ott elhangzottak tudomásulvételét, az arról készült 

jegyzőkönyvben a tanulók aláírásukkal igazolják. 

3. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. 

4. A testnevelés órán bekövetkezett baleset bejelentése a testnevelő oktató számára kötelező. A 

balesetet a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettesnek és az osztályfőnöknek 

kötelesek az esetet követően haladéktalanul jelenteni szóban vagy elektronikus formában 

(mobil, e-mail, stb.). 

5. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését 

az igazgató által megbízott felelős végzi. 

6. Saját, és mások testi épségének megóvása érekében testnevelés órán, fokozott balesetveszély 

miatt, bármilyen ékszer (óra, gyűrű, nyaklánc, karkötő, kivehető piercing, mobil telefon) 

vagy kiegészítő használata és viselése tilos! 

 

Felmentés mindennapos testnevelés heti 2 órája alól nyomtatvány az 5.sz. mellékletben található. 
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III. A diákügyelet rendje és a diákügyeletesek feladatai 

 

A diákügyelet rendje 

1. Az osztályok beosztását a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes készíti el. 

2. Az iskola főbejáratánál naponta két diák lát el tanulói ügyeletet az osztályfőnökök által 

meghatározott sorrendben. Szolgálati helyük a főbejáratnál elhelyezett ügyeleti asztal. Ha 

valamelyik ügyeletes osztály előre bejelentett dolgozatot ír aznap, akkor az 

osztályfőnökének kell jelenteni, hogy helyettesítésről gondoskodjon. 

3. Az ügyelet rendjéért és a szabályok betartásáért a beosztott tanulók és az osztályfőnökök 

felelnek. 

4. Az ügyeletesek munkáját nem zavarhatják az osztálytársaik, barátaik. 

5. Az ügyelet reggel 7.30-tól 15.05-ig tart (pénteken 7.30-tól 13.25-ig). Rövidített órák és 

rendezvény napok esetén az igazgató vagy helyettesei határozhatják meg a szolgálati időt. 

6. Az ügyeletes a megbízatása lejárta előtt akkor sem hagyhatja el az ügyeleti helyét, ha 

osztálytársainak órái esetleg már befejeződtek. 

7. Az ügyeleteseknek az ügyelet ideje alatt nem kell az órákra bemenniük, de kötelesek követni 

az órai anyagot, és időben bepótolni azt. 

8. Az ügyeleteseknek az ügyelet ideje alatt az épületben kell tartózkodniuk. 

9. Magnót, rádiót, társasjátékot stb. az ügyelet időtartama alatt, használni tilos! 

10. Tanulók az ügyelet ideje alatt a magánügyeiket nem intézhetik! 

Az ügyeletesek feladatai: 

1. Segíti az ügyeletes tanár és a portaszolgálat munkáját. 

2. Az iskolába érkező idegenek fogadása, jövetelük céljának megkérdezése, az iskolában való 

eligazítása. 

3. Az iskola dolgozóit és tanárait kereső személyeket, valamint a hivatalos ügyben érkezőket 

az ügyeleten rendszeresített lapra felvezetik (név, belépés ideje, kit keres), majd a keresett 

személyhez felkísérik, és annak gondjaira bízzák. 

4. Ha egy szülő érkezik, és egy tanulóval szeretne beszélgetni, az óráról való kicsengetés után, 

a tanulót hangosbemondón a portás hívja le az aulába. A beszélgetésnek, ha erről a tanuló 

osztályfőnöke, oktatója másként nem dönt, itt kell lezajlania. 

5. Ha egy be nem jelentett személy tartózkodik az iskola területén, azonnal szól az illetékes 

tanárnak és/vagy a portásnak. 

Egyéb feladatok ellátása. (Pl.: az aula tisztaságának megtartása stb.) 

1. Becsöngetés után minden óra alatt az egyik ügyeletes (felváltva) körbejárja az iskolát és az 

esetlegesen észlelt rendellenességeket jelenti az ügyeletes tanárnak (kiömlött kávé, üdítő, 

rongálás, szemétdomb stb.). 

2. A szolgálati helyet egyszerre csak egy ügyeletes hagyhatja el. 

3. Ha az ügyeletes balesetet vagy szabálysértést észlel, azonnal szóljon az ügyeletes tanárnak 

vagy a portásnak. 

4. Ha az ügyeletesek teendőiket nem teljesítik, az osztályfőnökük felelősségre vonhatja őket. 
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IV. Parkolási szabályzat 

 

A szabályzat célja, hogy az iskola területén hatékony és biztonságos lehessen a parkolás. A 

Parkolási szabályzat hatálya kiterjed az iskola területére behajtó minden egyes személyre. A 

szabályzat a portásfülkében kifüggesztéssel, valamint az iskola honlapján történő megjelenéssel 

kerül kihirdetésre. 

Az iskola előtti parkolót mindenki saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az iskola a 

parkolás során a gépjárműben - bárki által - keletkezett károkért nem vállal felelősséget. 

Parkolni kizárólag a burkolati jelekkel jelölt helyeken, valamint az iskola épületétől keletre 

elhelyezkedő aszfaltos és salakos területen lehetséges. Az iskola előtt az útburkolati jellel megjelölt 

(felfestett) helyen, valamint bójákkal megjelölt részen megállni és várakozni tilos. 

 

A parkoló használatára vonatkozó szabályok 

Az iskolai parkolóhelyeket használók köre: 

A kerékpártároló parkoló helyeit használhatják: 

- az iskolai dolgozói, 

- látogatók, 

- az iskola diákjai. 

A motorkerékpároknak fenntartott parkolóhelyeket használhatják: 

- az iskolai dolgozói, 

- látogatók, 

- az iskola diákjai. 

 

Parkolási szabályok 

Az iskola területére behajtókra és a parkoló helyek használóira a KRESZ és a jelen parkolási 

szabályzat előírásai kötelezőek. A járműveket a számukra kijelölt helyen, a felfestett burkolati jelek 

figyelembevételével kell leállítani. 

A közlekedő utak és zöld területek parkolásra nem vehetők igénybe. 

Egy járművel csak egy parkoló hely foglalható el. 

A jármű parkolásakor elegendő helyet kell biztosítani az ajtónyitáshoz a szomszédos járművek 

részére. 

A jármű leállítása után a járművet elmozdulás ellen biztosítani kell, valamint be kell zárni, vagy 

egyéb módon a vagyonvédelmét biztosítani kell. Az iskola lopásból származó károkért nem vállal 

felelősséget. 

Tilos megállni a KRESZ táblákkal megjelölt helyeken úgy, mint: 

- az iskola főbejárata előtti kijelölt területen, 

- az útburkolati jellel megjelölt (felfestett) területen, 

- zöld területeken. 

 

 

Közlekedési szabályok 

Az iskola területén, valamint a parkolóra rávezető úton a kihelyezett közlekedési tábláknak 

megfelelően, de legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad közlekedni. 

Diákok gépjárműveinek parkolási lehetőségei 

Kerékpárok a kerékpártárolóban tárolhatóak engedélykérelem nélkül. 
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A motorkerékpárok külön engedélykérelem nélkül kizárólag a burkolatjellel és táblával kijelölt 

helyen tárolhatók. 

Az iskola területén (a főbejárat melletti kapun belül és a hátsó bejárati kapun belül) 

személygépkocsik parkolása csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Az engedéllyel rendelkező 

diákok kizárólag az aszfaltos területen parkolhatnak. Egyéb helyeken, illetve csapatépítő 

rendezvények (osztályfőzés, szalonnasütés stb.) esetén, csak a ki- és bepakolás időtartamára 

állhatnak meg. 

A parkolási engedély kérhető: 

- igazgatótól 

- igazgató helyettesektől 

A parkolási engedélyt a parkolás ideje alatt minden diák köteles a gépkocsijában, jól látható helyen 

elhelyezni. A parkolási szabályzatot megszegőktől az igazgató az iskola területén törtnő parkolás 

lehetőségét megvonhatja. 
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V. Felmentési kérelmek 

 

- Felmentési kérelem matematika óra értékelés és minősítés alól 

- Felmentési kérelem idegen nyelv óra (angol, német) értékelés és minősítés alól 

- Felmentési kérelem magyar nyelv és irodalom óra értékelés és minősítés alól 

- Felmentési kérelem egyes tantárgy(ak) helyesírás értékelés és minősítés alól 

- Felmentési kérelem mindennapos testnevelés heti 2 órája alól 
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 

Honlap: www.szechenyi-mk.hu OM azon.: 201750 

Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

Felmentési kérelem matematika óra értékelés és minősítés alól 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

Kérem, hogy …………………………….…………………………… nevű (szül. hely, idő: 

………………………………………………… an.: ……………………………………………….) 

…………… osztályos tanulót a mellékelt szakértői vélemény alapján szíveskedjen mentesíteni a 

matematika tantárgy értékelése és minősítése alól. 

 

 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 
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Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

Felmentési kérelem idegen nyelv óra értékelés és minősítés alól 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

Kérem, hogy …………………………….…………………………… nevű (szül. hely, idő: 

………………………………………………… an.: ……………………………………………….) 

…………… osztályos tanulót a mellékelt szakértői vélemény alapján szíveskedjen mentesíteni a(z) 

…………….. idegen nyelv tantárgy értékelése és minősítése alól. 

 

 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 

Honlap: www.szechenyi-mk.hu OM azon.: 201750 

Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

Felmentési kérelem magyar nyelv és irodalom óra értékelés és minősítés alól 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

Kérem, hogy …………………………….…………………………… nevű (szül. hely, idő: 

………………………………………………… an.: ……………………………………………….) 

…………… osztályos tanulót a mellékelt szakértői vélemény alapján szíveskedjen mentesíteni a 

magyar nyelv / irodalom* tantárgy értékelése és minősítése alól. 

 

 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

* A megfelelő aláhúzandó (egyik v. másik v. mindkettő).  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 
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Felmentési kérelem egyes tantárgyak helyesírás értékelése és minősítése alól 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

Kérem, hogy …………………………….…………………………… nevű (szül. hely, idő: 

………………………………………………… an.: ……………………………………………….) 

…………… osztályos tanulót a mellékelt szakértői vélemény alapján szíveskedjen mentesíteni 

…………………………………………………………………………………….……. tantárgy(ak) 

helyesírás értékelése és minősítése alól. 

 

 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/


75 

 

 

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 

Honlap: www.szechenyi-mk.hu OM azon.: 201750 

Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

Felmentési kérelem a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

 

Kérem, hogy …………………………….…………………………… nevű (szül. hely, idő: 

………………………………………………… an.: ……………………………………………….) 

…………… osztályos tanulót a ……./…….. tanév …… . félévében a mellékelt igazolás alapján a 

mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmenteni szíveskedjen. 

Mellékelem a sportszervezet/egyesület által kiállított igazolást (a tanévre érvényes versenyengedély 

hitelesített másolatát (amatőr sportoló esetében ez nem szükséges)), amely alátámasztja gyermekem 

legalább heti 2 órában iskolán kívül folytatott sporttevékenységét. 

Tudomásul veszem, hogy a sportszervezet/egyesület keretei között végzett sporttevékenység tanév 

közbeni megszűnéséről az iskolát haladéktalanul tájékoztatnom kell. 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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I G A Z O L Á S 

 

 

Igazolom, hogy ………………………………………….. nevű (szül. hely, idő: 

……………………………………………………, an.: ……………………………………………..) 

……………….. osztályos tanuló a ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………... szakosztályban, diáksportkörben 

rendszeresen részt vesz az edzéseken 2022. szeptember 1-től. 

 

Az edzést vezető neve, elérhetősége: ………………………………………………………………... 

Az edzések helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Abban az esetben, ha a fent nevezett tanuló igazolatlanul hiányzik az edzésekről, kérjük telefonon 

értesítse a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 

titkárságát: Tel.: 49/505-280. 

 

Kelt: ……………………………, ……………………… . 

 

 

………………………………………… 

szakosztályvezető (edző) aláírása 

 

PH 
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 

Honlap: www.szechenyi-mk.hu OM azon.: 201750 

Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

VI. Kérvény osztályozó vizsga letételéhez 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy ………………………….…………………… tantárgy …..… 

évfolyam ………… félévi tananyagából osztályozó vizsga letételét engedélyezni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, …………………………… 

 

 

…………………………………………………….. 

kérelmező neve (olvashatóan) 

(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő) 

 

 

…………………………………. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A megfelelő aláhúzandó. 

  

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 
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VII. Pályázat Széchenyi Tanulmányi Ösztöndíjra 

1. Tanuló adatai: 

- neve:  ..................................................................................  osztálya:  .................................................  

- születési helye, ideje:  ..........................................................................................................................  

- anyja neve:  ..........................................................................................................................................  

2. Szakmája:  ..........................................................................................................................................  

3. Tanulmányi eredménye (E-napló melléklet tantárgyanként). 

4. Hiányzásai: 

igazolt: óra  ................................... igazolatlan:  ........................... óra 

5. Dicséretek:  ........................................................................................................................................  

6. Elmarasztalások:  ...............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

7. Közösségi munka, egyéb, szöveges részletezés a tanuló által:  .........................................................  

 ................................................................................................................................................................  

8.Az osztályfőnök jellemzése a tanulóról  .............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

9.Egyéb ajánlások:  ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Dátum:  

Of. aláírása   Tanuló aláírás 

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum,  

Szakképző Iskola és Gimnázium  

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

Tel/Fax.: 49/505-280; E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu 
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Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000 

 

Ajánlás Széchenyi Díjra 

1. Tanuló adatai: 

- neve:  ..................................................................................  osztálya:  .................................................  

- születési helye, ideje:  ..........................................................................................................................  

- anyja neve:  ..........................................................................................................................................  

2. Szakmája:  ..........................................................................................................................................  

3. Tanulmányi eredménye (E-napló melléklet tantárgyanként). 

4. Hiányzásai: 

igazolt: óra  ................................... igazolatlan:  ........................... óra 

5. Dicséretek:  ........................................................................................................................................  

6. Elmarasztalások:  ...............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

7. Közösségi munka, egyéb, szöveges részletezés a tanuló által:  .........................................................  

 ................................................................................................................................................................  

8.Az osztályfőnök jellemzése a tanulóról  .............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

9.Egyéb ajánlások:  ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Dátum:  

Of. aláírása   Tanuló aláírás 

mailto:szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
http://www.szechenyi-mk.hu/
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VIII. Könyvtár használatának rendje 

 

Az iskolai könyvtár minden az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló rendelkezésére áll. 

Az iskola könyvtára a tanítási napokon hétfőtől péntekig a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint 

fogadja a tanulókat. 

A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről az iskolai 

könyvtár működési szabályzata rendelkezik. 

Az iskolai könyvtárból a kikölcsönzött könyveket a kölcsönzési idő lejártáig vissza kell vinni, az 

elveszett könyvekért a tanulók anyagi felelősséggel tartoznak. A fentiek vonatkoznak a szociális 

alapon kapott tankönyvekre is. 

A könyvtárosi feladatokat egy fő látja el. 

A könyvtárba a táskát és a kabátot külön fogason közvetlenül a bejárati ajtón belül vagy kívül kell 

elhelyezni. 

A könyvtár feladatai 

- Részvétel a tankönyvellátásban: tartós tankönyvek beszerzése és kölcsönzése tanári 

kézikönyvek beszerzés és kölcsönzése részvétel az ingyenes tankönyvcsomagra jogosult 

tanulók tankönyvellátásában a szociálisan rászoruló tanulók számára tankönyvek biztosítása 

(részben vagy egészben) a könyvtári állományból 

- A tanulást segítő és az általános műveltséget bővítő kiadványok beszerzése, nyilvántartása 

az iskola profiljának és a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

- Korszerű elektronikus információ-hordozók (CD-ROM, DVD) beszerzése és nyilvántartása 

- A könyvtárban elhelyezett számítógépek és egyéb technikai eszközök felügyelete és 

működtetése. 

- A könyvtárhasználat rendjének biztosítása. 

A könyvtár kölcsönzési rendje 

- A kézikönyvek csak helyben használhatóak. 

- A kölcsönözhető könyvek kölcsönzési ideje: 3 hét. Egyszerre legfeljebb 5 könyv 

kölcsönözhető. A folyóiratok kölcsönzési ideje: 1 hét, egyszerre legfeljebb 3 folyóirat 

kölcsönözhető. 

- A tartós és ingyenes tankönyvek a tárgyak tanulási idejére a tanulók használatában 

maradhatnak. 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

- A tanítványok, ill. az alkalmazottak a könyvtári számítógépeket a nyitvatartási idő alatt 

szabadon használhatják. 

- Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. 

- A tanulók felelősséggel tartoznak a gépek hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali 

bejelentéséért. 

- Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, hiányos, sérült állapotban találta, 

akkor a hiba, sérülés, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következményének kell 

tekinteni, s erről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A könyvtárhasználati rend megszegésének szankcionálása 

Amennyiben a tanuló a második felszólítás után sem hozza vissza a könyvtár tulajdonát képező 

könyveket (folyóiratokat), azok aktuális vételárának a megfizetésére kötelezhető, illetve a be nem 

szerezhető kiadványok vételárának kétszeresét köteles megtéríteni az iskolai könyvtár részére. 

A könyvtár rendjét be nem tartó tanulók a könyvtár használatáról ideiglenesen kitilthatók, vagy 

fegyelmi felelősségre vonható. 

A könyvtár elsősorban a tanulmányi munka segítség szolgálja, ezért azt az e célból igénybe vevő 

tanulók elsőbbséget élveznek a technikai eszközök használata során. A tartós tankönyvek 
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visszavételét az adott évfolyamon a tanév befejezése előtt legalább 3 héttel meg kell kezdeni. A 

könyvtárosok által leadott lista alapján az osztályfőnök felelősséggel segíti a tankönyvek 

visszakerülését a könyvtárba. 

Tanulóviszony megszüntetések a leszámolási lapot a könyvtáros felelősséggel aláírja. Tartozás 

esetén az osztályfőnök besegítése szükséges. 
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IX. A folyosóügyeletes oktató teendői 

 

1. A folyosóügyeletes oktatói feladatok ellátása a középiskolai oktató munkaköri feladata. A 

folyosóügyeletes munkáját az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint 

Szakmai Programja, továbbá az oktató munkaköri leírása és az iskolavezetés utasításai 

szerint köteles végezni. 

2. A folyosóügyeletes oktatói feladatok időtartama: a folyosóügyeleti beosztásban szereplő 

terminus szerint. A folyosóügyelet terminusai: 

I. terminus: 

7.15-7.30 

8.15-8.25 

9.10-9.20 

II. terminus: 

10.05-10.20 

11.05-11.15 

12.00-12.10 

12.55-13.05 

13.50-14.00 

3. A folyosóügyeletes oktatói feladatok ellátásának módja: a folyosóügyeletes feladatai során 

köteles a folyosóügyeleti beosztásban meghatározott iskolai közös használatú helyiségben 

(folyosó, udvar, mosdó) tartózkodni, kivéve, ha intézkedései során el kell hagynia azt. 

4. A folyosóügyeletes oktató ügyelete időtartama alatt a folyosóügyeleti beosztásban 

meghatározott iskolai közös használatú helyiségben tartózkodva felügyel az ott jogszerűen 

tartózkodó tanulókra, betartatva velük az iskola házirendjét, és a tűz- és balesetvédelmi, 

illetve biztonsági előírásokat. Ezen előírások megszegőit felhívja jogsértő magatartásuk 

beszüntetésére, szükség esetén jelentve a szabálysértés tényét és elkövetőjét az 

osztályfőnöknek/iskolavezetésnek. 

5. A folyosóügyeletes oktató személyi sérülés, rosszullét vagy fegyelmi probléma esetén 

azonnal intézkedik legjobb belátása szerint, és egyúttal értesíti az ügy kapcsán az 

osztályfőnököt/iskolavezetést. 

6. A folyosóügyeletes oktató ügyelete időtartama alatt a folyosóügyeleti beosztásban 

meghatározott iskolai közös használatú helyiségben tartózkodva felügyel az adott épületrész 

használati rendjére, vagyonbiztonságára elemi/időjárási tényezők (pl. betörés, rongálás, tűz, 

beázás, ablaktörés, ajtófelfeszítés, vízvezetéktörés, elektromos zárlat, fűtési/világítási 

probléma, dohányzás) vonatkozásában is. A folyosóügyelet időtartama alatt bekövetkezett 

vagyoni/elemi kár tényét és elkövetőjét az arról való tudomást szerzést követően azonnal 

jelenti az iskolavezetésnek. 

7. Az udvari sportpálya és az épület hátsó udvar felügyeletét a testnevelő oktatók látják el az 

kijelölt ügyeletes oktatókkal közösen. Tevékenységük során felügyelnek a sportpálya és a 

hátsó udvar tűz- és balesetvédelmi rendjére, az idegen, illetéktelen személyek belépését, 

tartózkodását – szükség esetén segítséget kérve – a területen megakadályozza. A rendellenes 

cselekményekről azonnal értesítik az iskola igazgatóját vagy távollétében helyettesítőjét. 
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X. A helyettes oktató teendői 

 

1. A helyettes oktatói feladatok ellátása a középiskolai oktató munkaköri feladata. A helyettes 

munkáját az Szktv., a végrehajtási rendelet, az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint Szakmai Programja, továbbá az oktató munkaköri leírása és az 

iskolavezetés utasításai szerint köteles végezni. 

2. A helyettes oktatói feladatok időtartama: az órarendben szereplő beosztás szerint, az adott 

tanítási óra teljes időtartama (45 perc). 

3. A helyettes oktatói feladatok ellátásának módja: a helyettes feladatai során köteles az 

oktatói helyiségben tartózkodni, kivéve, ha intézkedései során el kell hagynia azt. A 

helyettessége órája elején, azonnal a becsengetést követően ellenőriznie kell, hogy 

minden órát tartó oktató elment-e az órarend és helyettesítési rend szerint. 

4. Amennyiben egy vagy több osztályba nem ment el az órát tartó oktató és helyettesítéséről 

nem történt vezetői intézkedés, a helyettes oktató a helyzet egyértelmű tisztázását követően 

ezt a tényt jelenti a tanügyigazgatási igazgatóhelyettesnek, annak távollétében az 

iskolavezetés jelenlévő tagjának. 

5. A helyettes oktató megbízás esetén helyettesít az adott órában. 

6. A helyettes oktató a helyettessége további időtartama alatt az oktatói helyiségben 

tartózkodva fogadja a telefonhívásokat, és a lehetőségeihez mérten teljes és udvarias 

felvilágosítással szolgál a telefonálóknak. Az oktatói előterében szintén fogadja és 

tájékoztatja a személyesen érdeklődő szülőket, tanulókat, további ügyfeleket. 

7. A helyettes oktató felkérés esetén közreműködik az oktatói helyiségben zajló iskolai 

szervezési feladatok (pl. tanterem-beosztás) ellátásában. 

8. A helyettes oktató helyettessége időtartama alatt felügyel az oktatói helyiség tűzvédelmi 

rendjére, az idegen, illetéktelen személyek belépését, tartózkodását - szükség esetén 

segítséget kérve - a helyiségben megakadályozza. A rendellenes cselekményekről azonnal 

értesíti az iskola igazgatóját vagy távollétében helyettesítőjét. 
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XI. Elektronikus megfigyelőrendszert 

 

Intézményünk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamararendszer) működtet. Erről 

az intézmény több pontján elhelyezett „Kamerával megfigyelt terület, rögzített felvétel” feliratú 

táblákon is tájékoztatást adunk. A megfigyelő rendszer nem terjed ki közterületre, így az intézet 

előtt található parkolóra sem.  

A kamerarendszer kizárólag az intézet belső helyiségeinek, kerékpártárolójának megfigyelésére 

került kiépítésre, kivéve azon helyeken, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így 

különösen intézményünk öltözőiben, illemhelyiségeiben, az orvosi rendelőben. 

A rendszerrel kapcsolatos kép- és hangfelvétel rögzítés- felhasználás és megőrzés szabályaira a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (info tv.) rendelkezései irányadók. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére a házirend elfogadás alapján az emberi élet, a 

testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, 

az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, 

amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe az erről szóló tájékoztatók ismeretében 

belépnek. 
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XII. Diabétesz adatlap 

 

Diabéteszes tanuló neve:  .......................................................................................................................  

Születési hely, idő:  ................................................................................................................................  

Anyja neve:  ...........................................................................................................................................  

Lakcím:  .................................................................................................................................................  

Osztály:  .................................................................................................................................................  

Fontosabb telefonszámok: .....................................................................................................................  

Szülő/gondviselő elérhetősége: ..............................................................................................................  

Osztályfőnök neve és elérhetősége:  ......................................................................................................  

Kezelőorvos neve és elérhetősége:  .......................................................................................................  

Háziorvos neve és elérhetősége:  ...........................................................................................................  

Gyógyszerérzékenység:  ........................................................................................................................  

Diagnózis (bno):  ....................................................................................................................................  

Terápia:  .................................................................................................................................................  

Rosszullétei: 

1.  ..................................................................................................................................................  

2..  .................................................................................................................................................  

3..  .................................................................................................................................................  

4.  ..................................................................................................................................................  

5..  .................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakorvosi leletei, ill. az alkalmazott terápia ld. mellékelve! 
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Vércukorszint méréshez szükséges eszközök 

 

Listája 

Eszközök Mennyiségi 

iránymutató 

Mennyiség 

összesen 

Mennyiségi 

eltérés 

Megjegyzés 

     

     

     

     

     

 

 

 

Vércukormérő készülék 

Típus:  .....................................................................................................  

Tű/Vérvételi lándzsa: ..............................................................................  

Tesztcsík:  ...............................................................................................  

Elem:  ......................................................................................................  

Bőr-, kézfertőtlenítőszer:  .......................................................................  

Műanyag gyűjtő:  ....................................................................................  

Sebtapasz: ...............................................................................................  

 

 

 

Ellenőrzés ideje:  ..................................................................  

Ellenőrzésért felelős személy:   ............................................  

Ellenőrzést végző személy aláírása:  ....................................  

 

Mezőkövesd, …………………………. 
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XIII. Honvéd Kadét formaruhák viselésének speciális szabályai 

 

I. A formaruhák  

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár (4027 Debrecen, Füredi út 59-63.) által 

intézményünk számára Ingó használatba adási szerződés keretein belül átadott formaruhák viselésének 

szabályait iskolánk az alábbiakban határozza meg. 

 

II. A formaruhák tárolása 

A Honvéd Kadét formaruhánkat az iskolában elzártan tároljuk úgy, hogy ahhoz csak a honvéd kadét 

oktatók és az intézmény igazgatója férhet hozzá. 

 

III. A formaruha iskolai viselése 

A Honvéd Kadét formaruhák viselésének lehetőségei: 

- az iskola Honvédelem tanórája (11-12. évfolyamos diákok); 

- honvéd kadét szakkör (9-10. évfolyamos diákok); 

- iskolai szabadidős és gyakorlati foglalkozások; 

- ezen kívül minden más tanóra, tanóra közötti szünet, tanítás nélküli nap, iskolai rendezvények, 

szakmai kirándulások, stb. csak a honvéd kadét oktatókkal történt egyeztetés után  

A Honvéd Kadét formaruhák viselésének tiltása: 

- a Honvéd Kadét Programhoz (HKP) nem kapcsolódó események (például magán-jellegű programok, 

pártpolitikai rendezvények). 

Az engedély nélküli, iskolán belüli és iskolán kívüli (otthoni) formaruha viseléséért fegyelmi eljárás 

indítható a tanulóval szemben. 

A formaruhát a tanuló magára öltve a Honvéd Kadét Program képviselőjévé válik, ami magával vonja 

azokat a követelményeket is, hogy minden honvéd kadét fegyelmezett, kitartó, csapatjátékos és 

alázatos legyen. 

A formaruhák méret és darabszám szerinti kiadását és visszavételezését az oktatók végzik. A tanulók és 

oktatók is dátum szerint aláírással igazolják a formaruhák átvételét és visszaadását. 

A formaruhákat és azok kiegészítőit a diákok kötelesek: 

- megóvni a rongálástól, elvesztéstől; 

- tisztán tartani, bepiszkolódás esetén kitisztítani; 

- visszaszolgáltatás esetén határidőre tisztán, kimosva, épen és hiánytalanul visszaadni; 

- elvesztés, megrongálódás esetén a honvéd kadét oktatókat azonnal értesíteni; 

- elvesztés, megrongálódás esetén az okozott kárt megtéríteni. 

 

A viselésre kiadott ruhákkal kapcsolatban TILOS: 

- viselni a honvéd kadét programhoz nem kapcsolódó eseményen (városi/falusi események alkalmával 

/pl. falunap/, horgászaton, házimunka, kertészkedés, barkácsolás stb. során) 

- engedély nélkül elvinni, hazavinni; 

- a ruhákban és kiegészítőkben szándékosan kárt okozni; 

- eladni, másnak kölcsönadni; 

- rajta átalakításokat (felvarrás, levágás, jelvény, vagy „folt” felvarrást stb.) végezni; 

- a rendszeresített ékítményeken kívül más ékítményt, kitűzőt, állományjelzőt, logót, stb. feltenni; 

- a formaruhában készített fényképeket, videófelvételeket a közösségi médiákra a honvéd kadét 

oktatókkal való egyeztetés nélkül feltölteni. 

 

IV. A formaruha iskolán kívüli viselése: 

Mivel a formaruhák viselése a kadét képzéssel szorosan összefügg, ezért a formaruha iskolán kívüli 

programokon való viselése nem megengedett. 
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V. Öltözködési szabályok 

Egységesség 

Mindig az oktató tanár határozza meg, hogy az adott órán, foglalkozáson mely formaruha elemeket kell 

egységesen mindenkinek felvennie (pl. évszaknak vagy időjárásnak megfelelő öltözetet). A fiúk és lányok 

öltözete egyforma, melyeket a formaruha alatt saját, egyéni öltözettel - mely a formaruha alól nem lóg ki - ki 

lehet egészíteni (pl. télen melegítő nadrággal). 

Ékítmények 

A névfelvarrót (ha van) a saját jobb, a „KADÉT” felvarrót saját bal oldalunkra, az évfolyamjelzést pedig 

középre, az erre kijelölt helyekre (tépőzárak) kell feltenni. 

Tilos a Magyar Honvédség által rendszeresített egyéb, itt fel nem sorolt felvarrókat (pl. ország- és 

állományjelzőt), a Honvéd Kadét program szellemiségével összeegyezhetetlen jelképeket, illetve 

önkényuralmi jelképeket viselni! 

 

VI. A Honvéd Kadét formaruha elemei 

A Honvéd Kadét formaruha kötelező elemei és kiegészítői: 

- póló 

- zubbony 

- nadrág 

- hevederöv 

- bakancs 

- polár sapka 

- barett 

- csősál 

- kesztyű 

- polár pulóver 

- softshell kabát 

- évfolyamjelzés 

- hátizsák 

 

VII. A formaruha helyesen viselése 

Az alábbiakban a Honvéd Kadét formaruha egyes eleminek viselési módját határozzuk meg. 

BARETT SAPKA: a barett jelvénye egy vonalban legyen a bal szemeddel. A barett sapka helyett nem 

viselhetsz baseball sapkát, még akkor sem, ha az terepszínű vagy terepmintás. A sapkát épületen belül – 

lehetőleg rögtön az épületbe belépve – le kell venni. Az épületből kilépve azonban vissza fel kell venni. 

ÉKÍTMÉNYEK: a névfelvarrót a saját jobb, a „KADÉT” felvarrót a saját bal oldaladon, az évfolyamjelzést 

pedig középen viseld. A formaruhát csak akkor viseld és vedd fel, ha minden ékítmény a megfelelő helyre 

került. 

ZUBBONY: a zubbonyt hagyd a nadrágon kívül (nem kell begyűrni a nadrágba), és az ujját is hajtsd le 

nyilvános eseményeken. A középső gombok és a szárán a gombok mindig legyenek begombolva. 

HEVEDERÖV: az övcsatot mindig igazítsd középre, a zubbony gombjaival egy vonalba. A hevederövet 

balról fűzzük be a nadrágba. 

NADRÁG: a nadrág szárát a bakancson kívül viseld. A szárát kösd meg. Minden gombja mindig legyen 

begombolva. 

BAKANCS: a bakancsod mindig legyen tiszta és ápolt. Sose vedd fel a bakancsot úgy, hogy az nem tiszta. 

Minden nap tiszta zoknival vedd fel a bakancsodat. 

ÁPOLTSÁG: 

- Ha formaruhát viselsz, ügyelj rá, hogy legyen ápolt a hajad, ha fiú vagy, az arcszőrzeted is. 

- Lányoknak a hosszú hajukat össze kell fogniuk hajgumival. 

- Azokból a ruhadarabokból, melyből több áll rendelkezésre (pl. póló), minden nap tisztát vegyél fel. 

- A kadét formaruha viselésekor tilos testékszereket viselni, ha azok látható helyen vannak (pl. orrban, 

szájban), továbbá minden esetben tilos az orr- és fültágító karika viselése fiúknak és lányoknak 
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egyaránt. Gyakorlati foglalkozások alkalmával semmilyen ékszert viselése nem engedélyezett 

(nyaklánc, gyűrű, karkötő, stb). 

- Formaruhában tilos a dohányzás. 

 

VIII. Viselési szabályok (javaslat) 

Meleg száraz időben: 

- barett 

- zubbony 

- póló 

- hevederöv 

- nadrág 

- bakancs 

Meleg, esős időben: 

- barett 

- softshell kabát 

- zubbony 

- póló 

- hevederöv 

- nadrág 

- bakancs 

Hideg, száraz időben: 

- barett 

- csősál 

- zubbony 

- polár pulóver 

- nadrág 

- bakancs 

Hideg esős, havas időben: 

- polársapka 

- csősál 

- softshell kabát 

- zubbony 

- kesztyű 

- polárpulóver 

- póló 

- nadrág 

- bakancs 

 

IX. Egyebek 

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az iskola igazgatójával vagy az általa megbízott 

oktatókkal kell egyeztetni. 
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XIV. Az iskolai pince lőtér használati rendje 

 

 

I. A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium lőtere 

 

Az intézmény Mezőkövesd Város Önkormányzatának támogatásával a Mezőkövesdi Művelődési Házban 

kapott helyet pincelőtér kialakítására (címe: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.). 

Intézményünk és Mezőkövesd Város Önkormányzata a pincelőtér kialakítására és használatára 

együttműködési szerződést kötött. 

 

II. Lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok 

 

1. Lövészetet csak a lövészetvezető jelenlétében, és utasításainak megfelelően szabad végrehajtani. A 

lőtéren lövészetet a Széchenyi Katolikus Technikum oktatói - Bodnár Péter, Gáspárné Nyitrai Éva, 

Hüvelyes László - vezethetnek. 

2. A lőtéren tartózkodó személyek a lövészetvezető utasításait mindenkor kötelesek betartani. 

3. Lőgyakorlat csak azután kezdhető meg, miután a lövészetvezető a biztonsági rendszabályok 

ismeretéről és annak dokumentálásáról, valamint a végrehajtás összes biztonsági feltételének 

meglétéről meggyőződött. 

4. A rendszabályok hiányos ismerete, vagy megsértése esetén a lőgyakorlat megkezdését engedélyezni, 

vagy azt folytatni tilos. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági rendszabályokat nem 

tartják be, köteles kizárni a lövészetből. 

5. A lőtéren a lövészetvezető jelenléte nélkül senki sem tartózkodhat, lövést nem adhat le. 

6. Ittas vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt lévő személyek a lőtéren nem tartózkodhatnak. 

7. A légfegyveres lőtéren csak 7,5 Joule csőtorkolati energia alatti légfegyverrel lehet lövést leadni. 

8. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyverállványon, asztalon) szabad tartani, azt a szállító eszközből 

(tokból, táskából) elővenni kizárólag a lövészetvezető utasítására a lőállásban, illetve a karbantartásra 

kijelölt helyen szabad. A lőfegyvereket és lőszereket – azok használati idejükön kívül - szekrényben 

elzárva kell tartani. 

9. A tüzeléshez előkészített fegyvereket, lőszereket felügyelet nélkül hagyni tilos. Őrzésüket úgy kell 

megszervezni, hogy azokhoz illetéktelenül hozzájutni ne lehessen. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni, 

vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni tilos. 

10. A lőállásban csak a lövő, és a lövészetvezető tartózkodhat. 

11. A lőállások mögött a szabad helyek figyelembe vételével a nézők és versenybírák tartózkodhatnak. 

12. A lőtéren a kötelező lőirány a lőtér hosszabbik középvonalával párhuzamosan a golyófogó fal 

irányába. A lőtéren kizárólag a céltáblára, a célra és annak irányába, vagy a mögötte lévő golyófogóba 

szabad lőni. 

13. A fegyvereket betölteni csak a lövészetvezető, „TÖLTS!” vezényszavára szabad elvégezni. 

14. A tüzelés közben előforduló akadályokat lehetőség szerint a lövők önállóan, a lőgyakorlat menetében 

hárítsák el. 

15. Meghibásodott, vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos. Meghibásodott lőfegyvert csak a 

lövészetvezetőnek szabad átadni, az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát. 

16. A tüzelés befejezését követően az „ÜRÍTS!”, „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vagy a „TÜZET 

SZÜNTESS!”, „ÜRÍTS!”, „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavak elhangzása után végre kell 

hajtani a fegyverek, tárak ürítését és megvizsgálását. Az ürítés ellenőrzése céljából a fegyvert félig 

meg kell törni és azt az ellenőrzőnek mutatni. Az ellenőrzés során a csőtorkolat előtt senki sem 

tartózkodhat. A fel nem használt vagy hibás lőszert a lövészetvezetőnek le kell adni. 

17. A lőállások elé menni csak a lövészetvezető engedélyével szabad. 

18. A lőfegyver tisztítását, karbantartását vagy javítását csak az arra kijelölt helyen szabad végezni. 

19. A lövészeten résztvevőkről és az elhasznált lőszer mennyiségéről lőtérnaplót kell vezetni 
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III. Lőtéren tiltott tevékenységek 

 

1. A lőtéren tiltott fegyverrel, lőszerrel lövészetet végrehajtani. 

2. A tüzelést megkezdeni vagy folytatni, ha a célterületen vagy a biztonsági zónában emberek vagy 

tárgyak jelennek meg. 

3. Tüzelést folytatnia „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszó elhangzása után. 

4. A találatok ellenőrzése, értékelése, valamint a hibaelhárítás érdekében a célterületre menni addig, 

amíg a „TÜZET SZÜNTESS!”, „ÜRÍTS!” vezényszót ki nem adták. 

5. A beékelődött vagy elcsettent lőszert a fegyverből bármivel kiütni! 

6. Hibás vagy olyan fegyverrel lőni, illetve tüzelést folytatni, amelynek csövében idegen anyag van. 

7. Biztonsági zónába fegyvert, lőszert bevinni. 

8. Golyófogótól eltérő irányba lőni, illetve a fegyverrel elfordulni a kijelölt lőiránytól. 

9. Fegyvert emberre irányítani. 

10. Fegyvert, vagy lőszert másnak átadni, vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni. 

11. Tüzelést folytatni a „TÜZET SZÜNTESS!” vagy „ÁLLJ!” vezényszó elhangzása után. 

12. A találat ellenőrzése, értékelése, valamint hibaelhárítás érdekében a célterületre menni mindaddig, 

amíg a lövészetvezető erre engedélyt nem ad „TÜZET SZÜNTESS! FEGYVERT ÜRÍTS! 

FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavak elhangzását követően. 

13. Lőszert vagy fegyvert a lőtér területéről illetéktelenül kivinni és oda idegen fegyvert, lőszert bevinni, 

valamint tiltott lőszerrel lőni. 

14. Fegyvert töltve, vagy töltetlen állapotában kézben szállítani. 

15. Dohányozni, nyílt lángot használni. 

16. Szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt lőni. 

 

 

 

 

 


