
A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ügyintézésének, adat- és 
iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások 
  
I. Az intézményben nyilván tartott  és kezelt személyes és különleges adatok 
Intézményünkben az adatkezelésre vonatkozó szabályokat  
− a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény, 
− a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, különös tekintettel 41-44§.- a, 
− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/B-D §- ai és 5. számú 

melléklete alapján állapítottuk meg. 
1. Az alkalmazottak adatai 
 A törvény alapján nyilvántartott adatok: 
a) név, születési hely és idő, állampolgárság; 
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok 
− iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 
− munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 
− alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
− munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
− munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 
− szabadság, kiadott szabadság, 
− alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
− az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 
− az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
2. Az 1. pontban felsorolt adatokat a magasabb vezető tekintetében a munkáltatói jog 
gyakorlója kezeli. 
3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, 
bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, közigazgatási szervnek, a 
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 
2. A gyermekek, tanulók adatai 
1. A törvény alapján nyilvántartott adatok: 
a) gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar 
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma; 
b) szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 
- felvételivel kapcsolatos adatok, 
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok, 
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 



- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rendellenességére 
vonatkozó adatok, 
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
- a tanuló azonosító száma, 
- a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
2. Az adatok - a törvényben meghatározott célból, a személyes adatok védelmére vonatkozó 
célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók 
- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-
oktatási intézménynek, illetve vissza, 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai 
szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, illetve, ha az értékelés nem 
az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának,  
- a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 
kiállításához szükséges valamennyi adat, 
- a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, középfokú 
oktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett középfokú oktatási 
intézményhez és vissza, 
- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 
- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból. 
3. Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 
kedvezményre való jogosultsága. 
3. Adatkezelés az intézményben 
1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 
aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában (a továbbiakban e 
rendelkezések alkalmazásában együtt: pedagógus) hivatásánál fogva harmadik személyekkel 
szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden 
olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 
során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, 
és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. A kiskorú tanuló szülőjével minden, a 
gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené, vagy 
veszélyeztetné a tanuló érdekét. Az adat közlése akkor sérti, vagy veszélyezteti súlyosan a 
tanuló érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, 
amely a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza, és 
amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. A titoktartási 



kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egy-
másközti, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszélésre. A 
titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestület ülésén. A 
titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló 
írásban felmentést adhat. 
2. Az 1. pontban meghatározott titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a tanulók 
adatainak a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. A 
közoktatási intézmény a tanulók személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú 
habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 
iskola-egészségügyi célból, a közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, 
a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A közoktatási törvényben 
meghatározottakon túlmenően a közoktatási intézmény a tanulóval kapcsolatban adatokat 
nem közölhet. 
3. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az iskola igazgatója 
(vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára 
is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha 
megítélése szerint a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos 
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, 
illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 
szükséges. 
4. A közoktatási intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, 
juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári 
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 
célhoz kötötten kezelhetik. 
5. Adattovábbításra a közoktatási intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - 
az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem kötelező, a közoktatási intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban 
kell meghatározni az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés 
időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat 
elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet 
(közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 
7. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni 
kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az 
önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét. 
8. A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 
4. A tanuló fejlődésének nyomon követése 
1. Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak 
szerint - köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A 
méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum 
alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. 
A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során 
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e 
célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében 
eljáró oktatási hivatal részére. Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan 



módon kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális 
helyzetére, a tanulási és életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására 
vonatkozó adatokat. A közoktatási feladatkörében eljáró Oktatási Hivatal a feldolgozott 
adatokat visszaküldi az iskolának. Az országos mérések, értékelések során az érintett 
tanulónál minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első 
ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak. Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését 
követő ötödik tanítási év végén törölni kell. Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött 
adatokat a dokumentumoknak a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak 
történő megküldést követő három munkanapon belül törli. A személyazonosításra alkalmas 
módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a tanuló fejlődésének 
figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és 
megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének 
figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai 
szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával kapcsolatos eljárásban történő 
felhasználás céljára. Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait - beleértve a mérési 
azonosítót is - a másik iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a közoktatási 
feladatkörében eljáró oktatási hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának 
küldte tovább. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a 
honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi. 
2. A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, 
hogy az ott végzett tanulók - a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán - a 
tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola 
megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért 
tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és 
személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
5. A közoktatás információs rendszere 
1. A közoktatás információs rendszere - központi nyilvántartás keretében - a 
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes 
adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű 
értesítése mellett a 4. és 6. pontban meghatározott esetben adható ki. A közoktatási 
információs rendszer keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az oktatási államtitkár 
felelős. 
2. A közoktatás információs rendszerébe - kormányrendeletben meghatározottak szerint - 
kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, 
amelyek közreműködnek a közoktatási törvényben meghatározott feladatok 
végrehajtásában. 
3. A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, akit pedagógus-
munkakörben, illetve nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti 
munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak. 
4. A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító 
számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az 
azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely 
címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat - az érintetten 
kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének 
megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel 



jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett 
foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, 
kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
5. A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyt 
létesített. 
6. A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói nyilvántartást. A tanulói 
nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja 
nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, 
valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A tanulói nyilvántartásból 
személyes adat - az érintetten kívül - csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás 
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az 
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A tanulói nyilvántartásban adatot 
a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, 
kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
 
A pedagógusigazolvány 
A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 
munka-körben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a 
pedagógiai felügyelő munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - 
pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda 
készítteti el és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a 
közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. A 
pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és 
aláírását. A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az 
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A 
pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését 
követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az 
adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő egyeztetését foglalja 
magában. 
 
A diákigazolvány 
Az iskola a tanuló részére - kérelemre - diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt a Közoktatási 
Információs Iroda készítteti el, és postai úton küldi meg a jogosult részére. A diákigazolvány 
tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, 
állampolgárságát, a tanuló aláírását, cselekvőképtelen tanuló esetén a szülő aláírását. A 
diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló Okmányirodában elkészített fényképét, 
azonosító számát, az iskola nevét és címét. A diákigazolványon a kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges további - nem személyes adatok - is feltüntethetők. A 
diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez 
szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók. A diákigazolvány elkészítője 
az adatokat kezelheti, az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig. Az 
adatkezelés a Közoktatási Információs Irodával folytatott adategyeztetés mellett kizárólag a 
diákigazolvány elkészítését, az adattárolást foglalja magában. 
 
II. Az ügyintézés és az iratkezelés 
Az intézmény ügyintézési és iratkezelési szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 84-
116. §-a alapján határoztuk meg. 



Az iskolatitkárok feladata az iratok kezelése, ellátják az intézménybe érkező iratok központi 
iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekhez történő juttatását, az irattározást. 
Végzik az intézmény adminisztrációs feladatait, vezetik a nevelőtestületi ülések 
jegyzőkönyveit, nyilvántartják a hivatalos iratokat és a határidőket. Munkaidejük 
fennmaradó részében általános ügyintézést, gazdasági feladatokat látnak el. 
1. a) Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a „sérülten 
érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja. 
b) A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 
c) Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, 
a szülői munkaközösség, az intézményi tanács, a munkahelyi szakszervezet és más társadalmi 
szervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának 
jogát az igazgató fenntartotta magának. A névre szóló iratot, amennyiben az hivatalos 
elintézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza kell juttatni az iratkezelőhöz. 
2. a) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat 
telephelyenként iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként 
újra kezdődő sorszámos rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben 
fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári 
tételszámot. Az irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. 
b) A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat nem kell iktatni. 
c) Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót 
kell vezetni. 
d) Az iktatott iratokat az ügy elintézőjének a nevelési-oktatási intézményen belüli 
rendelkezések szerint kell átadni. 
e) Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét vagy 
telephelyét, az iktatószámot, az ügy elintézőjének megnevezését, az ügyintézés helyét és 
idejét, az irat alá-írójának nevét, beosztását és a nevelési-oktatási intézmény 
körbélyegzőjének lenyomatát. 
f) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetőleg a jelenlévő 
érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes 
tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás 
lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 
g) A határozatot meg kell indokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául 
szolgáló jog-szabály megjelölését, illetőleg, ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre 
történő utalást, valamint az eljárást megindító kérelem benyújtására történő 
figyelmeztetést. 
h) Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a 
napja megállapítható legyen. 
3. a) Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv 
határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell 
számítani. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási 
intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén kell megküldeni az illetékes levéltárnak. Az 
irattári terv nem selejtezhető tételeit, továbbá azokat a tételeket, amelyek kiselejtezéséhez 
az illetékes levéltár nem járult hozzá - ha a levéltár másképpen nem rendelkezett - ötven év 
után át kell adni az illetékes levéltárnak. 
b) Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani 
azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. Az iratok 



selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett 
iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 
c) A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a 
selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét. A selejtezési 
jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A selejtezett iratokat 
megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak - a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre 
vezetett - hozzájárulása alapján lehet. 
d) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, 
folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, 
folyamatban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 
e) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési-oktatási intézmény 
vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik a d) pontban felsorolt 
feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak 
jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - a nevelési-
oktatási intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 
 
 
 
 
  
A)  A tanügyi nyilvántartások 
1. A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 
1. a) Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a 
tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az iskola vezetője által 
kijelölt alkalmazott vezeti. 
b) A tanulót akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból, illetve a beírási naplóból törölni, 
ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell 
végrehajtani. 
c) Ha az iskola sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a 
felvételi naplóban, illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító 
szakértő és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának 
keltét, a felülvizsgálat időpontját. 
d) Az iskola a c) pontban meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az 
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság részére azon gyermekek, tanulók nevét - a 
bizottsági szakvélemény számával együtt -, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben 
esedékes. 
2.A foglalkozási napló 
2. A tanórai, az egyéb, tanórán kívüli, valamint a zeneiskolai foglalkozásokról a nevelő 
munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót (csoportnaplót, 
osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az iskolai nevelés és oktatás 
nyelvén kell vezetni. 
3.A törzslap 
3. a) Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követő harminc napon belül - törzslapot állít ki. A 
törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, címét, OM azonosítóját és a tanuló azonosító 
számát. A törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi szöveges minősítéseit, osztályzatait, 
továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat. 



b) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzeti és etnikai kisebbség nyelve vagy más 
idegen nyelv, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két 
szöveg között eltérés van, és nem állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar 
nyelvi bejegyzést kell elfogadni. 
c) Ha az iskola testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos tanuló nevelését-oktatását is 
ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs 
bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat 
időpontját. 
d) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok, adatok 
alapján - pót-törzslapot kell kiállítani. A póttörzslapot az a)-b) pontban foglaltak szerint kell 
kiállítani. 
4. A bizonyítvány 
4. a) A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi 
bizonyítványokat egy bizonyítványkönyvbe (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) kell 
bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, iskolatípust. Az 
egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzs-lap alapján kell kiállítani. A tanuló által elvégzett 
évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az 
iskola OM azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A bizonyítványban, záradék 
formájában, fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, a művészeti alapvizsga és záróvizsga 
letételét. 
b) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap (póttörzslap) 
alapján másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
illetéket kell leróni. 
c) Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján - kérelemre 
- pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik 
évfolyamot, mikor végezte el. 
d) Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet 
feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú 
pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló 
- írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és 
- nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. 
e) A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A 
volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 
5. A tantárgyfelosztás és az órarend 
5. a) Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának 
(foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak 
meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - 
a nevelőtestület véleményének kikérésével - hagyja jóvá. 
b) A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások rendjét. 
6. A jegyzőkönyv 
6. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási 
intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény 
működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó 
kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését 
rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők 



felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így 
különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv 
készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során 
végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 
 
B) A tanügyi nyilvántartások vezetése 
1. a) A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen 
ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 
b) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a 
továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a 
hangszert, illetve a csoportos tantárgyat oktató szaktanár - az intézményvezető megbízása 
alapján - vezeti az egyéni foglalkozási naplót, a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot és 
kiállítja a bizonyítványt. 
c) A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 
osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a 
pedagógus és iskolatitkár a felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos 
határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal 
kell feltüntetni. Az iskola által vezetett törzslap közokirat. 
2. a) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly 
módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást 
aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 
b) Névváltozás esetén - a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján - a 
megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, az iskolai bizonyítványt, beleértve az 
alapvizsgáról és az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt ki kell 
cserélni. A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód 
nélkül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. 
c) Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a 
bizonyítványba, a hibás bizonyítványt az a)-b) pontban meghatározottak szerint ki kell 
cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni. 
A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése 
3. a) Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly 
módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. 
b) Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról 
jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 
c) Az iskola nyilvántartást vezet 
- az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, 
- a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, 
- az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról. 
 
C) Az elektronikus napló használata  
 
A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák 

tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők 

értesítését. 

A digitális napló tartalmát havi gyakorisággal archiválni kell, félévente CD-re írva, irattári 

elhelyezéssel.  



Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

a kötött munkaidőben teljesített feladatok, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, 

azt az intézmény igazgatójának alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni 

és irattározni kell. 

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 

tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 

adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot irattárba kell elhelyezni.  

A félévi és tanév végi osztályfőnöki jelentéseket legkésőbb az osztályozó értekezletet követő 

munkanapon az osztályfőnök kinyomtatja, aláírja és az oktatási igazgatóhelyettesnek átadja, 

aki az irattárba helyezéséről gondoskodik. 

D) Az  intézmény irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelező  
nyomtatványok 
 

I.Irattári terv 
   
   
Irattári 
tétel- 
szám   Ügykör megnevezése     Őrzési idő (év)  
 
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 
1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés   nem selejtezhető 
2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyző-könyvek   nem selejtezhető 
3. Személyzeti, bér- és munkaügy      50  
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,  

baleseti jegyzőkönyvek      10  
5. Fenntartói irányítás        10  
6. Szakmai ellenőrzés        10  
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek    10  
8. Belső szabályzatok        10  
9. Polgári védelem        10  
10. Munkatervek, jelentések, statisztikák        5  
11. Panaszügyek            5  
 
Nevelési-oktatási ügyek 
 
12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások     10  
13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók    nem selejtezhető  
14. Felvétel, átvétel            20  
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek        5  
16. Naplók             5  



         /e-napló - digitálisan és nyomtatott változatban a jogszabálynak megfelelően/ 
17. Diákönkormányzat szervezése, működése        5  
18. Pedagógiai szakszolgálat          5  
19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése      5  
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások     5  
21. Vizsgajegyzőkönyvek           5  
22. Tantárgyfelosztás           5  
23. Gyermek- és ifjúságvédelem          3  
24. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsga-dolgozatai       1  
 
Gazdasági ügyek 
 
25. Ingatlan-nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, 
  épülettervrajzok, helyszín-rajzok,  

használatbavételi engedélyek     határidő nélküli 
26. Társadalombiztosítás        50  
27. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyon-nyilvántartás, selejtezés  10  
28. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak      5  
 
Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 
1.  Beírási napló*  
2.  Bizonyítványkönyv*  
3. Diákigazolvány*  
4.  Ellenőrző  
5.  Gyógytestnevelési és könnyített testnevelési napló  
6.  Javítóvizsga-jegyzőkönyv  
7.  Jegyzőkönyv a vizsgához  
8.  Órarend  
9.  Órarendi kimutatás  
10.  Összesítés a vizsgát tett tanulókról  
11.  Osztálynapló (csoportnapló) /e-napló/ 
12.  Osztályozóív a vizsgához  
13.  Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv  
14.  Sportnapló  
15.  Tantárgyfelosztás  
16.  Törzslap külív, belív (volt anyakönyvi külív és törzslap)*  
17.  Továbbtanulók nyilvántartása  
18. Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről*  
19. Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről*  
Az alapfokú művészeti iskola által használt kötelező nyomtatványok 
1.   Beírási napló* 
2.   Tájékoztató füzet (Ellenőrző) 
3.   Egyéni foglalkozási napló 
4.   Csoportos foglalkozási napló 
5.   Tantárgyfelosztás 
6.   Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről 
7.   Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény 



8.   Eszköz- és hangszernyilvántartó lap 
9.   Javítóvizsga-jegyzőkönyv 
10.   Jegyzőkönyv a vizsgához 
11.   Osztályozóív a vizsgához 
12.   Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 
13.   Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 
14.   Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 
15.   Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - 
zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 
16.   Törzslap külív, belív* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - 
zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 
17.   Szülői nyilatkozat 
 
 
Tolna, 2020. június 24. 


