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1. A SZMSZ célja, tartalma 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél 
hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. 
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 
alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 
jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  

2. Jogszabályi háttér 

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 

 az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 
OM rendelet 

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 
(XII. 29.) OKM rendelet 

 További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

 az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

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

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

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

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 
17.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 
4.) Korm. rendelet 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 
Korm. rendelet 

 a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 
Korm. rendelet 

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

 a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) 
MKM rendelet 

 a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM 
rendelet 
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 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM 
rendelet 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 
rendelet 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 
jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 
rendelet 

 a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált 
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 

 a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) 
SZMM rendelet 

 a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet 

 a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és 
munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet 

 az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 

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

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 

3. A SZMSZ hatálya 

 A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 
mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 
létesítményeit. 

 A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az 
intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
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 Intézményi alapadatok 

1. Az Iskola jogi helyzete 

 Az Iskola működését, sajátosságait a köznevelésről szóló 2011. évi CXC a nemzeti 
köznevelésről törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, szabályzatok, azok 
módosításai, valamint a Világi Zsidó Iskola Alapítvány Kuratóriuma Szervezeti és 
Működési Szabályzatának értelemszerűen vonatkozó részei határozzák meg. 

 Az intézmény önálló jogi személy 

 Nyilvántartásba vétel: 24. szám alatt BPB/012/03626-6/2013 Budapest Főváros 
Kormányhivatala (1056 Budapest Váci u. 62-64) 

 Működési engedély száma: BPB/012/03626-9/2013 Budapest Főváros Kormányhivatala 
(1056 Budapest Váci u. 62-64) 

2. Az Intézmény elnevezése 

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Az intézmény a Világi Zsidó Iskola Alapítvány által 1990-ben létrehozott, Lauder Javne Zsidó 

Közösségi Iskola és Óvoda elnevezéssel működő alapítványi oktatási intézmény általános 

jogutódja. 

3. Az Intézmény székhelye 

1121. Budapest Budakeszi út 48. 

4. Az Intézmény telephelye 

1121. Budapest, Budakeszi út 46/b  

5. Alapítás éve 

1990. 

6. OM azonosító 

 034905 

7. Az alapító és fenntartó neve és címe 

Világi Zsidó Iskola Alapítvány 

Budapest, XII., Budakeszi út 48. 
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Bírósági bejegyzés száma: 8.Pk.64.935/. 1156 sorszám 

Közhasznú szervezet 

8. Az Intézmény típusa 

Többcélú, egységes és összetett közös igazgatású közoktatási intézmény  

9. Az Intézmény felügyeleti szerve 

Szakmai, törvényességi felügyelet: Világi Zsidó Iskola Alapítvány  

Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 

Budapest Váci u. 62-64) 

10. Az Intézmény működési területe 

Országos beiskolázású 

11. Munkarendje 

Nappali, esti-levelező 

12. Az Intézménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 

Óvoda        5 csoport   115 Fő 
Általános Iskola 1-8. évfolyam     18 osztály   425 Fő 
Gimnázium  9Ny-12. évfolyam       220 Fő 
Szakközépiskola (párhuzamos művészeti szakképzés) 11 osztály     80 Fő 
   13. évfolyam (szakmai év)         15 Fő 

Integráltan oktatható SNI 48 tanuló 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola        155 Fő 

13. Az Intézmény feladatai az Alapító Okiratnak megfelelően 

13.1. Óvodai nevelés 3 – 6 (7) éves korcsoport részére; 
13.2. Általános Iskolai alapfokú nevelési-oktatási tevékenység nyolc évfolyamon; 
13.3. Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában egyéni hangszeres és csoportos oktatás 

elsősorban Iskolánkba járó tanulók zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 12 
évfolyamon 

13.4. Középiskola, általános középfokú gimnáziumi oktatás nyelvi-informatikai 
évfolyammal, élsportolói évfolyam indítása 2015/16 tanévtől, párhuzamos művészeti 
szakképzés (grafika  szakon), érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
folytatására felkészítés,; érettségi után szakképzés szakmai éve felkészítés szakmai 
vizsgára grafikus OKJ 52 1811 02 szakon (kifutó rendszerben alkalmazott fotográfus OKJ 
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52 1842 01 a 2016/2017 tanévig) 
13.5. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek integrált oktatása nevelési tanácsadó, illetve az országos szakértői és 
rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 
véleménye alapján; 

13.6. Gyógytestnevelés az Iskola orvosi Szolgálat által kiszűrt tanulók részére. 
13.7. Külföldön nevelkedett tanulók oktatása integráltan, részben angol nyelven. 
13.8. Tehetséggondozás. 

14. Tevékenység  

85.10  Iskolai előkészítő oktatás 

 Óvodai nevelés: napközbeni ellátással – egész napos formában; 

85.20   Alapfokú oktatás 

 Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyamon – egész napos iskolaotthon formájában 

 Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyamon, napközi ill/és tanulószobai 
szolgáltatással, differenciált oktatással (fejlesztés, tehetséggondozás) 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

 Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ágon (6 éves kortól) 

 Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven integrált 
módon. 

85.31  Általános középfokú oktatás 

 Középiskolai oktatás a 9Ny. nyelvi előkészítő évfolyamon tehetséggondozással 

Élsportolói évfolyam  

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

 Nem magyar állampolgárságú tanulók oktatása részben angol nyelven integrált 
módon 

 Középiskolai oktatás a 9-12. évfolyamon érettségi vizsgára, felsőoktatásra való 
felkészítéssel, tehetséggondozással, 

85.32  Szakmai középfokú oktatás 

 9 –13 évfolyamon párhuzamos Művészeti szakképzés -  Grafikus OKJ 54-211-04 
jelen alapító okirat hatályosságát követően. 

85.5  Egyéb oktatás  

 Felnőttoktatás 

 Iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzés 
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 Iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzés 

 Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 Sport, szabadidő, kulturális képzés, máshová nem sorolt egyéb oktatás 

 

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.21 Egészségügyi alapellátás iskola-egészségügyi ellátás jóléti szolgáltatás 

88.99  Szociális ellátás gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 

 Gyermekek napközbeni ellátása (oktatás körében részletezve) 

 Taneszköz-, tanszer-, tankönyvkedvezmények juttatása 

 Étkezési kedvezmények juttatása 

 A Köznevelési törvény által az iskolára ruházott feladatok 

 A fenntartó által az Iskolára átruházott szociális támogatások intézése. 

 Közcélok támogatása 

 A fenntartó jóváhagyásával az Iskola érdekkörébe tartozó elsősorban közösségi 
célok esetenkénti támogatása 

 Az iskolai diákság önszerveződésének segítése 

91.01  Könyvtári szolgáltatás 

 Az Iskolai könyvtár működtetése 

93.19 Sportszolgáltatás 

 Sportrendezvények szervezése 

 Egyéb szabadidős tevékenység 

 Iskolai – esetenként iskolák közötti diáksport – egyéb szabadidős - rendezvények 
megvalósítása 

 

56.29 Munkahelyi étkeztetés 

 Az Iskola diákjainak - a diákétkeztetésre vonatkozó törvények betartása mellett - 
és dolgozóinak étkeztetése. 

        68.20  Ingatlan bérbeadása (szabad kapacitás hasznosítása) 

 Oktatási, kulturális szakmai szakértés, vizsgáztatás 

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 Az Iskolaépület - a fenntartó tulajdona - IX-801/7/1996. (Budapest Főváros XII. 
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kerületi Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A fenntartó – 
céljainak megfelelően - a tulajdonát képező vagyoni értékű jogokat, tárgyi 
eszközöket (a gépek, berendezések, felszerelések) térítésmentesen az Intézmény 
használatába adja. 

 Helyrajzi száma: 10874, mely természetben a 1121. Budapest, XII., Budakeszi út 48. 
alatt fekszik. 

 A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő, 99 évre ingyenes használatban levő 22 
700 m2 telken, a Világi Zsidó Iskola Alapítvány tulajdonát képező 3140m2 beépített 
alapterületű, 6563 m2 hasznos területtel felépült Iskolaépület. 

 Telephely (Óvoda) IX-1898/8/97 (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) 
használatbavételi engedéllyel rendelkezik,, a R. S. Lauder Magyarország nyilatkozata 
alapján határozatlan ideig rendeltetésszerű használata biztosított. 

 Helyrajzi száma: 10873/3, mely természetben a 1121. Budapest, Budakeszi út 46. 
szám alatt fekszik. 

 Ronald S. Lauder Magyarország (1052. Budapest, Váci u. 19-21) tulajdonában lévő 
óvodaépület. 

16. A feladat ellátását szolgáló folyó bevételek: 

 A fenntartó által az Iskola éves költségvetésében biztosított támogatás (ezen belül az 
állami költségvetésből biztosított támogatás, valamint egyéb fenntartói támogatás) 

 Alapfokú Művészeti Iskola térítése 

 Egyéb oktatás térítése 

 Egyéb térítések 

 Pályázatok 

17. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 Az Intézmény használatába adott alapítványi vagyonért az Intézmény főigazgatója felel. 

 Az épület kihasználtsága felett az Iskola főigazgatója rendelkezik 

 Az Intézmény főigazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult 
elidegeníteni. 

 Az Intézmény az átmeneti szabad kapacitását az alaptevékenység sérelme nélkül a 
fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbeadás vagy egyéb módon hasznosítani. 

 Az Intézmény főigazgatója a vagyonnal és a Kuratórium által évente jóváhagyott 
költségvetés keretei között önállóan rendelkezik, s erről évente írásban beszámol a 
fenntartónak. 

 A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó – és egyben intézmény – 
székhelyén látják el. 

 Az Intézmény főigazgatója a vagyon, és költségvetés tekintetében írásbeli beszámolási 
kötelezettséggel tartozik a fenntartó legfelsőbb fórumának, a Kuratóriumnak. 
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18. Az Intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 

Az Intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezetői felelősség 
mellett. 

 KSH szám: 18235599-8021-569-01 

 Adószám: 18235599-1-43 

 Társadalombiztosítási folyószámlaszám: 9885488/A 

 Bankszámlaszám: Sberbank 14100464-91341349-02000004 

19. Az Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Intézmény főigazgatóját az Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, az Intézmény SzMSz-val 
összhangban, határozott időre. 

20. Az Intézmény képviselete:  

Az Intézmény főigazgatója, melyet egyes esetekben átruházhat. 
Az Intézmény határozatlan időre alakul. 

 Szervezeti felépítés 

1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 

 Óvoda 

 Elemi tagozat (1-4. évfolyam) 

 Középtagozat (5-9Ny évfolyam) 

 Gimnáziumi tagozat (9-12. évfolyam) 

 Zeneiskola 

1.1. Vezetők, vezetőség 

Egyszemélyes felelős vezető: 

Főigazgató 

Irányítja az iskola hosszú és középtávú terveinek elkészítését.  

1.2. Vezetőség 

Az intézmény operatív irányításáért a különböző területek élén álló vezetők felelősek: 

 Óvoda - óvodavezető 

 Elemi tagozat (1-4. évfolyam) - igazgató 
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 Középtagozat (5-9Ny évfolyam) - igazgató 

 Gimnáziumi tagozat (9-12. évfolyam) - igazgató 

 Zeneiskola - igazgató 

 Gazdálkodás - gazdasági igazgató 

 Működtetés - műszaki igazgató 
 
A főigazgató helyettesítéséről minden alkalommal a főigazgató dönt. 

Akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató dönt a helyettesítés rendjéről. 

A gyermekek, tanulók intézményben tartózkodása alatti időben a vezetői jelenlét szabályozása 

az egyes tagozatvezetők és az óvodavezető hatásköre.   

1.3. Pedagógusok közösségei 

 Az intézmény pedagógusai szaktárgyi ill. életkori szakaszok alapján alkotnak 
közösségeket. 

1.3.1. Munkacsoportok 

 Szakmai alapon a tantárgyankénti munkacsoportok működnek az intézményben. 

 A munkacsoportok struktúráját és a munkacsoportok vezetőjét az intézményvezető 
bízza meg. 

 A tagok – a vezető irányításával – megszervezik a munkacsoporton belüli munkát. 

 A munkacsoport készíti el a Pedagógiai Program tantárgyukra vonatkozó szakmai 
részét. 

 A munkacsoport a szakmai egyeztetés fóruma. 

 A munkacsoport véleményezi a szakterületét érintő változásokat, vezetőségi 
terveket, döntéseket. 

 A szakmai munkacsoport véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A munkacsoport javaslatot tehet: 

● vezetőjének személyére 
● a tantárgyfelosztásra 
● a használandó tankönyvekre 
● az új kollégák felvételére 
● az éves munkarendre 
● a szakmai ellenőrzés formáira 
● a felvételi eljárás rendszerének korrigálására 
● a tanterv átalakítására 
● taneszköz-beszerzésre 
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A munkacsoport dönt: 

● tantárgyára vonatkozó éves tanmenet elfogadásáról 
● saját munkatervének elfogadásáról és módosításáról 
● helyi tanulmányi verseny szervezéséről 

A munkacsoport-vezető feladatai: 

● a szakmai munka ellenőrzése, értékelése 
● a Pedagógiai Program, Helyi Tanterv előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése 
● a munkacsoport és a tagok munkájának értékelése (félévenként vagy külön 

kérésére) 
●  tanulmányi versenyek gondozása 
● a munkacsoport munkájának koordinálása 

1.3.2. Az egy osztályban/évfolyamon tanítók 

Az egy osztályban ill. évfolyamon tanító tanárok munkájukból adódóan szakmai közösséget 
alkotnak. Közös munkájukat az osztályfőnökök ill. mentorok koordinálják. 
A szakmai közösség jogai és feladatai: 
 

● Javaslatot tehet az osztályba tartozó tanulók jutalmazására. 
● A tanulókkal szemben fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti. 
● Csak az adott osztályt/évfolyamot érintő esetekben – ha az igazgató nem tartja fenn 

magának a jogot – kivizsgálja a fegyelmi ügyeket és fegyelmi határozatot hozhat. 
● kezdeményezheti rendkívüli osztályértekezlet összehívását 

1.4. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

● fejlesztő pedagógusok 
● iskolatitkárok 
● pszichológusok 
● logopédus 
● pedagógiai asszisztensek  

1.5. Tanulók közösségei 

A tanulók, érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.  
A DÖK munkáját a tanulók által felkért, az igazgató által megbízott tanár segíti. A DÖK 
tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK véleményt nyilváníthat, 
javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. A DÖK feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 
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A DÖK dönt: 

● saját működési rendjéről 
● munkatervének elfogadásáról 
● tisztségviselőinek megválasztásáról 
● a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
● egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
● a DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 

A DÖK-nak véleményezési joga van: 

● a Házirend elfogadásakor és módosításakor 

1.6. Szülői Tanács 

A Szülői Tanácsba (SzT) minden óvodai csoport, minden iskolai osztály, és minden 
mentorévfolyam szülői közössége egy főt delegálhat. 
A SzT véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A SzT dönt: 

● saját működési rendjéről 
● munkatervének elfogadásáról 
● tisztségviselőinek megválasztásáról 

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

Az intézményi vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás megvalósul a 
mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; munkamegbeszélések útján; heti vezetői 
megbeszélések, egyeztetések alkalmával; szakmai munkaközösségek munkamegbeszélései 
során; a feladatok elvégzésének határidejétől függően változó rendszerességgel megtartott 
szakmai megbeszéléseken, konzultációkon. 

2.1. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 

A köznevelési intézmény működési körében keletkező dokumentumok kiadmányozására, a 
kiadmányok elküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az igazgató jogosult. 
Amennyiben átmenetileg az iskola minden vezető beosztású munkatársa akadályoztatva van a 
kiadmányozási jogkör gyakorlásában a jog gyakorlója az igazgató által írásos nyilatkozatban 
eseti jelleggel erre felhatalmazott alkalmazott. A meghatalmazásban ilyen esetben ki kell térni, 
hogy a kiadmányozási jog mely ügykört, ügyköröket érinti. 
A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként kell elküldeni. 
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2.2. A diákönkormányzat a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

Megvalósul a DÖK-gyűlések alkalmával, illetve a DÖK elnök és az intézményvezető 
megbeszélései során (igény szerint). 
Ezen belül a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések 
használata, költségvetési támogatás) biztosítása a tagozati igazgató felelőssége. A DÖK az iskola 
helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen igénybe veheti. 

2.3. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

Az iskolai diáksportkör célja, hogy a tanulók mindennapi testedzésének lehetőségét biztosítsa, s 
járuljon hozzá az egész intézményi tevékenységet átfogó teljes körű egészségnevelés 
megvalósításához. A versenyeken való szereplést az igazgató engedélyezi. 

2.4. A vezetők és az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti 

kapcsolattartás formája 

A SzT munkáját a főigazgató által kijelölt koordinátor segíti. A diákokat nagyobb csoportját 
érintő kérdésekről, döntésekről az iskola vezetése rendszeresen tájékoztatja a SzT-ot. 

3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

3.1. Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

A diákok véleménynyilvánítási fórumai 

● osztályfőnöki/mentori óra 
● diákönkormányzat ülései 
● tanórákon kívüli közös kultúrális, szabadidős tevékenységek. 

 
Valamennyi tanulónak jogában áll ezeken a fórumokon egyéni véleményt nyilvánítani saját és az 
iskola éltét érintő kérdésekben. 

3.2. Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek (közösségek) 

A tanárok és a szülők kapcsolat tartásának legfőbb formái 

● szülői megbeszélések 
● közös és egyéni fogadóórák 
● elektronikus napló 
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● levelezés (e-mail), telefonbeszélgetés stb. 

4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn: 

● Budapest Főváros Önkormányzatával 
● az Oktatási Hivatallal 
● a Kormányhivatallal 
● a Nevelési Tanácsadóval 
● a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
● a sportági szakszövetségekkel és sportegyesületekkel 
● kerületi általános iskolákkal 
● az egyetemekkel a gyakorlatvezető tanárokon keresztül. 

 
Ezen belül külön nevesítetten a pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai 
szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás is 

 A működés rendje 

1. Az intézmény működési rendje 

Az óvoda és az iskola az éves munkarendben meghatározott napokon 7-17 óráig tart nyitva.  A 
nyitvatartási időn túl az intézményben csak az őrző-védő szolgálatot ellátó személy(ek) 
tartózkodhatnak, iskolai dolgozó, az iskola tanulója vagy bármely más személy csak külön 
engedéllyel. Engedélyt a főigazgató és a tagozatok igazgatói adhatnak. 
 
Tanórák rendje: 
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Az intézmény élsportolói évfolyamain a tanórák szervezése a következőképpen alakul. 
A tanórák szervezése a sportolók időbeosztásához igazodik. Az órák tömbősítve 70 perces 
időkerettel kerülnek megszervezésre. 

2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

Az intézmény területére történő beérkezés a Budakeszi úti teher-, illetve a személy kapun 
keresztül történik. Az épületbe belépni, csak a recepciónál szabad. Meghívott személy(ek) nevét 
a meghívó félnek a recepción a látogatás időpontját megelőzően jeleznie kell. Meghívó csak az 
iskolával jogviszonyban álló dolgozó lehet. A meghívott érkezését a recepció telefonon jelzi. Ha 
előzetesen nem egyeztetett látogatásról van szó, akkor a recepciónak egyeztetnie kell, hogy ki 
fogadja a látogatót. A látogatót a biztonsági őr kíséri a fogadó személyhez. Ezt követően a 
látogató épületen belüli mozgásáért egészen az intézmény területének elhagyásáig az őt fogadó 
személy a felelős. 

3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

A délutáni foglalkozások célja, hogy a diákok értelmes, alkotó, önfejlesztő tevékenységgel 
töltsék idejüket az iskolában.  
A délutáni foglalkozásokra (projektek, szakkörök, sportkörök, önképzőkörök) a tanév elején 
elektronikus felületen kell jelentkezni. A foglalkozások beindulásának és működtetésének 
feltétele, hogy a jelentkezők száma elérje a 8 főt. Ha a délutáni foglalkozáson megjelentek 
létszáma tartósan 8 fő alá esik, a foglalkozás megszűnik, vagy önköltségessé válik. 
A délutáni foglalkozások kezdete igazodik a tanulók utolsó órájához és az ebédszünethez.   

4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

Az iskolai ünnepélyek megrendezéséért egy-egy osztály a felelős. A beosztást a tanév elején a 
nevelőtestület fogadja el. 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A szakmai munka ellenőrzéséért a szaktárgyi munkacsoport-vezetők, a tagozatvezetők 
felelősek. 
Az adminisztráció ellenőrzéséért az adminisztrációért felelős munkatárs és a tagozatvezetők 
felelősek. 
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6. Lauder kezdő bérpótlék odaítélésének elvei 

Lauder kezdő bérpótlékot a Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola 
és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola azon pedagógus munkakörben, legfeljebb három éve 
alkalmazott dolgozói kaphatnak, akik a munkaköri leírásukban szereplő kötelességeiken túl, 
tevékenységükkel nagymértékben elősegítik az intézmény stratégiai céljait, pedagógiai 
módszereikkel, kreativitásukkal, közösségépítő tevékenységükkel kiemelkedően képviselik az 
intézmény szellemiségét.  

A Lauder kezdő bérpótlék minden tanév elején, havi rendszerességgel fizetett összegben, egy 
évre adható, ami nem zárja ki, hogy ugyanaz a pedagógus többször, akár egymást követő 
tanévben is részesüljön belőle, vagy egy év leteltével visszavonható. (Jelen, bevezető évben 
2017. január 1-től 2017. augusztus 31-ig szól.) Odaítéléséről és visszavonásáról az intézmény 
főigazgatója dönt a tagozatvezetők javaslatai alapján. 

7. Lauder minőségi bérpótlék odaítélésének elvei 

Minőségi bérpótlékot a Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola azon pedagógus munkakörben, legalább egy éve alkalmazott 
dolgozói kaphatnak, akik a munkaköri leírásukban szereplő kötelességeiken túl, 
tevékenységükkel nagymértékben elősegítik az intézmény stratégiai céljait, pedagógiai 
módszereikkel, kreativitásukkal, közösségépítő tevékenységükkel kiemelkedően képviselik az 
intézmény szellemiségét.  

A minőségi bérpótlék, minden tanév elején, az előző tanévben nyújtott munkateljesítmény 
alapján, havi rendszerességgel fizetett összegben, egy évre adható, ami nem zárja ki, hogy 
ugyanaz a pedagógus többször, akár egymást követő tanévben is részesüljön belőle, vagy egy év 
leteltével visszavonható. (Jelen, bevezető évben 2017. január 1-től 2017. augusztus 31-ig szól.) 
Odaítéléséről és visszavonásáról az intézmény főigazgatója dönt a tagozatvezetők javaslatai 
alapján. 

8. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 A fegyelmi bizottságot a tagozatvezető jelöli ki. 

 A fegyelmi eljárás megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az adott esetben van-e 
lehetőség egyeztető eljárás lefolytatására. 

 A fegyelmi döntés ellen a főigazgatóhoz lehet fellebbezést benyújtani. 

 A fegyelmi eljárás és az egyeztető eljárás során az R 53-61§ alapján kell eljárni. 

9. A könyvtár működése 

A könyvtár működési rendjét A Lauder Iskola Könyvtári Szabályzata tartalmazza az SzMSz 
mellékleteként.  
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10. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai 

Intézményünk az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak (az első, második és a harmadik – 
felmenő rendszerben - évfolyamon tanuló diákok, ill. a felsőbb évfolyamokon rászorultsági 
alapon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtottak be) mellett 
minden aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező diáknak térítésmentesen biztosítja a 
tankönyvcsomagot. 

Normatív kedvezményre jogosult Igazolás 

Tartósan beteg tanuló. 
emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi 

igazolás 

Sajátos nevelési igényű tanuló. szakértői bizottság szakvéleménye 

Három- vagy többgyermekes családban élő 

tanuló. 
családi pótlék igazolása 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő tanuló. 
a települési önkormányzat határozata 

10.1. A tankönyvellátás feladatai 

Feladat Határidő Felelős(ök) 

A normatív támogatási igény benyújtása. Igények 

összesítése, felülvizsgálata. 
március 10. 

gazdasági iroda 

munkatársa 

Szerződéskötés a KELLO-val. 
KELLO által 

meghatározott 
főigazgató 

Osztályok, csoportok kialakítása, tanulói adatok 

pontosítása a KELLO internetes felületen. 

KELLO által 

meghatározott 

rendelési idő előtt 

kb. 30 nappal 

iskolatitkárok 

A tankönyvrendelés előkészítése 

 

KELLO által 

meghatározott 

rendelési idő előtt 

kb. 30 nappal 

iskolatitkárok, 

munkaközösség-

vezetők, 

tankönyvfelelős 
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A tankönyvrendelés a KELLO internetes felületén. 

Tanulói megrendelések kinyomtatása, szülőknek 

megküldése. 

KELLO által 

meghatározott 

gimnáziumi 

iskolatitkár, 

tankönyvfelelős 

A tankönyvrendelés módosítása a KELLO internetes 

felületén. 

KELLO által 

meghatározott 
tankönyvfelelős 

A kölcsönzött tankönyvek begyűjtése. június 
könyvtáros, 

osztályfőnökök 

A kiszállított tankönyvek átvétele. augusztus tankönyvfelelős 

A tankönyvek kiosztása  
Évnyitókon, első 

tanítási napon 

tankönyvfelelős, 

elemis iskolatitkár 

Pótrendelés, visszáruzás 
KELLO által 

meghatározott 
tankönyvfelelős 

10.2. A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: 

A főigazgató felelős 

● a tankönyvfelelős megbízásáért 
 
Az igazgatók (elemi, gimnázium, gazdasági) felelősek: 

● a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért 
 
Tankönyvfelelős: 

● megszervezi a tankönyvellátást, kapcsolatot tart a résztvevő személyekkel 
(igazgató, osztályfőnökök,munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a 
KELLO-val. 

● lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást, 
● átveszi és kiosztja a tankönyveket. 

Gazdasági iroda munkatársa: 

● dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot, 

A könyvtáros 

● bevételezi a meghatározott, tartósan használható könyveket 
● gondoskodik azok kikölcsönzéséről és év végi visszavételéről, 
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A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását: 

● összesítik és ellenőrzik a szaktanárok által rendelt tankönyveket, 
● szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát, 
● évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket. 

A tanítók, szaktanárok a munkaközösségek tagjai egymással egyeztetve kiválasztják az általuk 

tanított osztályok számára a megrendelni kívánt tankönyvet.  

11. Intézményi védő, óvó előírások 

11.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés-oktatás 
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a tanuló- és gyermekbaleseteket 
előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatának megszervezéséről (pl. vizsgálatra való kísérés), hogy a tankötelezettség végéig az 
óvodába, általános iskolába, középiskolába járó tanulók évenként legalább egyszer fogászati, 
szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. 
Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben szakértőként segíti a nevelőtestület. Az 
orvos és a védőnő az intézményvezetővel egyeztetett módon végzi a tanulók egészségügyi 
ellátását. 

11.2. Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésében és baleset esetén 

A tanuló balesetek megelőzésében és baleset esetén az SZMSZ hatálya alá tartozó személyek, 
szervezetek és testületek a balesetek megelőzés, a testi épség megóvása, a minél 
egészségesebb életkörülmények kialakítása és megtartása érdekében kötelesek: 
 

● betartani a személyes higiéniai előírásokat 
● megismerni az általuk végzett tevékenységre vonatkozó szabályokat 
● elsajátítani az általuk végzett feladat balesetvédelmi előírásait 
● baleset, tűz vagy más az egészséget veszélyeztető esemény bekövetkezésekor vagy 

lehetőség esetén jelenteni az intézmény vezetésének, a megelőzésben illetve az 
elhárításban a tőle elvárható módon részt venni. 

 
Tanulói baleset esetén ellátandó feladatok: 

● a sérültet elsősegélyben részesíteni 
● a további balesetet megelőzni, a veszélyforrást megszűntetni 
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● értésítési kötelezettségének eleget tenni 
● végrehajtani minden olyan intézkedést, melyet az adott körülmények között fontosnak 

tart. 
 

11.3. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseményről az intézményben tartózkodó igazgató vagy helyettese telefonon azonnal 
köteles tájékoztatni a fenntartót. Az eseményről írásbeli feljegyzést is kell készíteni, melyet 
iktatni kell. Bombariadó esetén az intézmény felelős vezetője köteles tájékoztatni a fenntartót, 
és bejelentést tenni a XII. ker. rendőrkapitányságon. Ezután azonnal meg kell kezdeni az 
intézmény munkavédelmi felelősének irányításával az épület kiürítését a tűz esetére 
meghatározott menekülési útvonalakon, és meg kell tenni egyéb intézkedéseket az 
áramtalanítás, gázcsapok elzárására vonatkozóan. A kiürítési útvonalat a Tűzvédelmi szabályzat 
azon belül a tűzriadó terv tartalmazza. A tanulók felügyeletét a rendkívüli események illetve a 
tűzriadó alatt a foglalkozást tartó pedagógus látja el. Lehetőség szerint értesíteni kell a szülőket 
az eseményről, és kérni a gyermekek hazavitelét. A bombariadó miatt elmaradt tanítási órák és 
foglalkozások megtartásának pótlásáról az intézmény igazgatója dönt.  

11.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 

A tűzvédelmi feladatokat az intézmény a Tűzvédelmi Szabályzat alapján szervezi. Az igazgató az 
esetleges rendkívüli esemény bekövetkeztekor együttműködik a katasztrófavédelem helyi 
szervezeteivel, az intézmény működési helye szerinti illetékes polgármesterrel. Elősegíti az 
intézmény oktatóinak, dolgozóinak, tanulóinak felkészítését. 

12. Egyéb kérdések 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az intézményben használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 
adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola 
vezetői, tanárai és adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása a központi 
szerveren történik. 
A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák 
tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos bejegyzéseket. Félévkor és tanév 
végén le kell menteni a haladási és az értékelési naplót, és az erre kijelölt helyen elektronikus 
formában tárolni kell. A tanév végén nyomtatott formában is le kell fűzni a törvényi 
előírásoknak megfelelően. 
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13. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény valamennyi belső szabályozó dokumentuma nyilvános, az intézmény honlapján 
minden érdeklődő számára szabadon megtekinthető. A Pedagógiai Programmal kapcsolatban 
az iskola belső közösségei a szakmai munkaközösségektől, a tagozatvezetőktől és az igazgatótól 
kérhetnek tájékoztatást. 
 

 Záró rendelkezések 

1. A SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ 2016 év május hó 15. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a ......... év .................. hó ........ napján készített (előző) SZMSZ. 

2. A SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 

intézményi tanács, ennek hiányában az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, ennek hiányában 

a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell 

beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Budapest, 2016. május 15. 

............................................. 

  igazgató 

     P.H. 
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3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2015. április 29. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési 

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. A 

tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezése, a 

tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában a diákönkormányzat egyetértési 

jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

Kelt: Budapest, 2016. április 29. 

............................................. 

diákönkormányzat vezetője 

A szervezeti és működési szabályzatot az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék 2015. május 4. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési 

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  A 

tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezése, a 

tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában az iskolaszék egyetértési jogkört 

gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

Kelt: Budapest, 2016. május 4. 

............................................. 

iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék képviselője 

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2015. május 4.napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát 

jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. A 

tanulók tankönyvtámogatásának megállapítása, az iskolai tankönyvellátás megszervezése, a 
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tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje vonatkozásában a szülői szervezet egyetértési 

jogkört gyakorolt, nevezett rendelkezésekkel egyetért. 

Kelt: Budapest, 2016. május 4. 

............................................. 

szülői szervezet képviselője 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2015. év május hó 6. 

napján tartott értekezletén elfogadta. 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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4. Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos megnevezése) 

mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 

fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője az SZMSZ fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat 

jóváhagyja. 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

............................................. 

fenntartó képviselője 
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 Könyvtárhasználati szabályzat 

 Tankönyvtári szabályzat 
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1. számú melléklet. A Lauder Információs Központ könyvtárhasználati 

szabályzata 

 BEVEZETŐ 

A Lauder Információs Központ területe tanulási és közösségi térként szolgál. A használat 

alapfeltétele a kulturált viselkedés és a többi könyvtárhasználó munkájának tiszteletben tartása.  

Az információs központ könyvtári szolgáltatásai igénybe vehetők az alábbi helyen és 

időpontokban: 

Cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 48., Lauder Javne Iskola 

Nyitva tartás: 

Tanítási napokon: 7:45-16.00 

Ügyeleti napokon (tanítási szünetekben, előre egyeztetett napokon): 9:00-13:00 

14. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

14.1. A beiratkozás, regisztrálás 

A Lauder Információs Központ könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének 

feltétele, hogy a felhasználó adatait regisztráltassa. Nincs regisztrációs kötelezettsége a 

könyvtár területén szervezett rendezvények (kiállítás, előadás stb.) látogatóinak. 

14.1.1. Beiratkozási díj 

Nincs 

14.1.2. A beiratkozás (regisztrálás) alapfeltétele  

A könyvtárat használni kívánó személy a Lauder Javne Iskolával tanulói vagy dolgozói 

szerződésben álljon. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges: 

• név  
• lakcím 
• mobil 
• email 
• osztály vagy beosztás 
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14.2. A beiratkozáshoz használt dokumentumok: 

• A beiratkozások a SZIRÉN könyvtári rendszerben, elektronikusan történnek 

• Olvasójegy, amelyre az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a beiratkozás (könyvtári 

dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Olvasójegyet csak 1-4. évfolyamokon 

tanulók kapnak, a felsőbb évesek diákigazolvánnyal azonosítják magukat. Az olvasójegy 

felmutatása a kölcsönzés feltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum jellegét 

(könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.) és darabszámát. Az olvasójegyet csak tulajdonosa, vagy 

szülője használhatja. Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 20,- Ft 

14.3. A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése 

2.3.1. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, 

könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat senki nem hozhatja 

nyilvánosságra az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, 

hogy azokhoz kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek 

férhessenek hozzá. 

2.3.2. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár vezetője felelős. 

2.3.3. Az olvasóról vezetett személyi adatlapot – kérésére – ha az intézmény felé tartozása 

nincs, meg kell semmisíteni. 

14.4. A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése 

A könyvtári szolgáltató hely ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, 

akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a 

könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában 

tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja. 
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15. A LAUDER INFORMÁCIÓS KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI: 

15.1. Térítésmentes szolgáltatások.  

 A könyvtári dokumentumok helyben használata. 

 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

 Könyvtári dokumentumok előjegyzése 

 E-book olvasó kölcsönzése 

 Könyvtárközi kölcsönzés 

 Tájékoztatás 

 Helyismereti- és közhasznú információszolgáltatás 

 A könyvtár technikai eszközeinek használata 

 Internet szolgáltatás 

 Tájékozódás más könyvtárak gyűjteményi adatairól 
 

15.1.1. A könyvtári állomány használata 

A könyvtárban elhelyezett dokumentumok szabadon kézbe vehetők. Helyben valamennyi 

dokumentum használható, Kölcsönözni viszont csak az erre kijelölt állományt lehet. Erről a 

könyvtáros ad pontos tájékoztatást. 

15.1.2. A kölcsönzési határidő 

A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő: 

 

 Kölcsönzési idő Hosszabbítás 

Könyv 30 nap lehetséges, ha nincs 

előjegyzés 

Folyóirat 1 hét lehetséges, ha nincs 

előjegyzés 

DVD, Hangos könyv, CD 1 hét lehetséges, ha nincs 

előjegyzés 

E-book olvasó 2 hét lehetséges, ha nincs 

előjegyzés 
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15.1.3. Az olvasók által kikölcsönözhető dokumentumok 

Az olvasók által kikölcsönözhető dokumentumok száma életkoronként különbözik: 

 Első évfolyamon: 2 db. 

 2-4. évfolyamon: 4 db. 

 5-13. évfolyamon: 6 db. 

 A tanári kar számára: korlátlan 
 
Az olvasó a keresett, de meg nem talált dokumentumra kérhet előjegyzést. 

15.1.4. Tájékoztatás 

A könyvtári szóbeli tájékoztatást nyújt 

• a szolgáltató hely használatára, helyben lévő állományára, szolgáltatásaira vonatkozó 
kérdésekben; 
• a könyvtári rendszerre, más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira 
vonatkozó kérdésekben; 
• a szolgáltató könyvtár által épített online katalógusról és más elektronikus adatbázisokról; 
• az Interneten elérhető információkról; 

15.2. Térítéses szolgáltatás: másolatszolgáltatás 

A szerzői jog alá nem eső dokumentumokról másolat készíthető. Az A/4 méretű fénymásolat 

készítésének díja: 10 Ft.  

15.3. Eljárás késedelem esetén 

3.2.1. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem 

szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonok, 

e-mail-ben, stb.) a könyvtár felszólítja emailben és szóban, de késedelmi díjat nem kér, viszont a 

további kölcsönzési kérelmét elutasíthatja. 

15.4. Eljárás jogviszony megszűnése esetén 

A jogviszony megszűnése esetén a használó kölcsönzési lehetősége megszűnik, a nála lévő 

dokumentumokat visszakérjük. Amennyiben nem tud elszámolni az általa kikölcsönzött 

dokumentumokkal, felszólítjuk azok pótlására. Amennyiben az adott dokumentumok pótlására, 
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vagy beszerzési áruk megfizetésére nem kerül sor, az összeget a gazdasági iroda tartozásként 

fogja nyilvántartani.  

16. EGYÉB SZABÁLYOK 

4.1. A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni.  

4.3. A könyvtári szolgáltató hely nyilvános tereiben, étkezni tilos. 

4.4. A könyvtári szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért (stb.) felelősséget 

nem vállal. 

4.4. E könyvtárhasználati szabályzat közzétételéről a fenntartó gondoskodik. 

2. számú melléklet. A Lauder Információs Központ könyvtárának Tankönyvtári 

Szabályzata 

A tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok alkalmazása a 16/2013. (II. 28.) EMMI 

rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről alapján. 

Az iskola főigazgatója vagy megbízottja minden év február 28-ig köteles felmérni, 

hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő 

tankönyvkölcsönzés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E 

felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) 

bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a 

tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes 

tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, 

további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. 

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 

elvégezni. 

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes 

tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári állományába 
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veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló 

részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében 

meghatározottak szerint. 

A tartós tankönyv fogalma: Az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz 

kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő 

feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós 

tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók 

legalább négy tanéven keresztül használják. 

A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények: 

a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő 

összeillesztése, 

b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód, 

c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest, 

d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír 

(volumenizált, ofszet) használata, 

e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk). 

A használt tankönyv fogalma: Az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával 

tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen, vagy térítés ellenében 

átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által 

az iskola részére felajánlott tankönyv. 

A tartós tankönyveket a diákok a könyvtárból tartós használatra kölcsönöznek. Ezek a 

tankönyvek bélyegzővel vannak ellátva, mely a kölcsönző tanuló nevét és a tanév dátumát is 

tartalmazza. 

Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és 

nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. 
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A tankönyvtámogatás 25%-nak felhasználásával vásárolt tankönyvek, tartós 

tankönyvek, továbbá a nem hagyományos dokumentumok nyilvántartásának vezetésénél, a 

fenti dokumentumok törlésénél és leltározásánál a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes 

rendelet és a hozzá kiadott irányelv (Műv. K. 1978. 9. sz.) előírásai, továbbá a könyvtári 

állomány nyilvántartásáról szóló MSZ 3448-78 figyelembevételével történik. 

A tankönyvek kölcsönzése 

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg 

kívánja oldani, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az 

adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészülés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból 

vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony alatt. 

Tartós tankönyvek kölcsönzési ideje 

- több évfolyamon használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év 

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén az adott tanév szeptember 1 – június 15-ig 

A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása 

A kikölcsönzött tartós tankönyveket a tanuló kölcsönzési nyilvántartásába vezetjük 

be. 

A tankönyv elvesztése és/vagy a tankönyv megrongálása kártérítést von maga után. 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni, és azt 

rendeltetés szerint használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt 

tankönyv legalább 4 évig használható állapotban legyen. 

Az elhasználódás értéke ennek megfelelően: 

 első tanév végére legfeljebb 25%-os 

 második tanév végére legfeljebb 50%-os 

 harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os 
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 negyedik tanév végére legfeljebb 100%-os 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv(ek)et 

köteles visszaadni. 

A tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálódásából keletkezett kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének 

megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt. 

Kártérítés 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 

elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 

Elsősorban egy ugyanolyan könyv megvásárlásával kell pótolni a hiányzó tankönyvet, 

amennyiben ez nem lehetséges, köteles a kár megtérítésére. 

A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege - nem lehet kevesebb az adott 

tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és - nem lehet több a tényleges beszerzési 

áránál. 

A könyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is 

lehet-e még rendeltetésszerűen használni, vagy sem. Ha a megrongálódott könyv 

rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv 

beszerzési árának maximum 50 %-át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni. 

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra 

nem lehet alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénél leírt kártérítési összeget lehet kérni. 

A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a 

kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros teszi írásos feljegyzés formájában, melyet az 

igazgató hagy jóvá. 

 


