BGSZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Munkaköri leírás minták

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézményi
szervezeti és működési szabályzatának
Függeléke

IGAZGATÓ
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
-

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Munkarend:

igazgató
1328
40 óra
nappali rendes

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
A munkakör célja:
A köznevelési törvény szerint a Szakképzési Centrum és a tagintézmény-vezetői feladatainak
ellátása, a tagintézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak tervezése és
irányítása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés
fenntartása és erősítése.
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 igazgató-helyettes
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról.
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
az iskola Pedagógiai programja
az iskola Házirendje
munkaterv, tanév helyi rendje.

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely………………………………………………………...
A igazgató a munkaköri leírásában foglaltakat
o a főigazgató, szakmai főigazgató-helyettes utasításai, rendelkezései szerint,
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.

A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
I. Általános vezetési feladatok
Működési feltételek
o Felel a tagintézmény pedagógiai munkájáért, és adminisztratív feladatainak ellátásáért,
a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtéséért,
Intézményi szabályzatok
o Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért
Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok
o Felel az intézmény Alapdokumentumában foglaltak betartásáért és betartatásáért.
A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
o Felel a tagintézményre vonatkozó SZMSZ elkészítéséért,
o Javaslatot tesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatára, kiegészítésére.
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Házirenddel kapcsolatos feladatok
o Felel a házirend elkészítéséért, aktualizálásáért,
o Javaslatokat tesz a házirend módosítására,
o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot.
Adatnyilvántartás, -kezelés
o Felel az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításáért,
ennek érdekében gondoskodik:
 a közalkalmazottak személyi adatai,
 a tanulók személyi adatai, valamint
 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítéséért és azok
betartásáért.
o Felel a helyi iratkezelési szabályzat elkészítéséért.
o Felel a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért.
o Felel a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért.
o Felel az adatszolgáltatásért a Közoktatási Információs Rendszer részére.
o Gyakorolja a jogszabályokban foglalt kiadmányozási jogot, különösen a tagintézmény
által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott
döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében: jogszabályban
meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény közalkalmazottjára,
az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható.
o Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei
tekintetében.
A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
o Gondoskodik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozataláról.
o Gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.
Munkáltatói jogkörök gyakorlása
o gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban illetve
jogszabályban ráruházott munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési
jogot a tagintézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett, kivéve a jogviszony
létesítése, jogviszony megszüntetése, valamint fegyelmi jogköröket.
o A kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja az Nkt.-ban
meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatait,
o kezdeményezi a jogviszony létesítését és megszüntetését a főigazgatónál,
o ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat,
o felel a pályáztatási tevékenységért,
o vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
o elkészíti a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását,
o kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükségeshatáskörébe nem tartozó- intézkedések megtételét,
o megszerezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések állásfoglalások
végrehajtását,
o közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében,
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Továbbképzés, képzés
o Az igazgató a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló
továbbképzési programot készít, közreműködik a beiskolázási terv elkészítésében,
felel a nyilvántartás pontos vezetéséért, a gyakornoki rendszer működéséért.
o Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért,
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
o Felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai
koordinálásáért.
Esélyegyenlőség
o Gondoskodik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv
kidolgozásáról és végrehajtásáról.
o Felel az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség, valamint a tanulói
esélyegyenlőségi program érvényesítéséért.
Munkaidő-nyilvántartás
o Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az
intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást
vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.
II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása
alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt.
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését,
o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában,
o Jóváhagyja a pedagógiai programot, gondoskodik nyilvánosságra hozataláról.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
o A munkaterv elkészítéséhez kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a
tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat,
továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés
folytatójának véleményét is.
o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot.
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok
o Vezeti a nevelőtestületet,
o Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, felel végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért.
o Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát,
o A munkaközösségek véleményének kikérésével legfeljebb öt évre megbízza az
intézmény munkaközösség-vezetőit,
o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét,
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o A fenntartó véleményének kikérése mellett oktatásügyi közvetítőt kér fel és bíz meg
jogszabályban meghatározott feladat elvégzésére,
o A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust nevez ki legfeljebb öt évre,
o Mentort jelöl ki a gyakornok felkészítése céljából a tantárgy tanítására foglalkoztatott
pedagógusok köréből
Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok
o Felelős a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért,
biztosítja véleményezési jogkörét a jogszabályban lefektetett esetekben,
o A Közalkalmazotti Tanács jogszabályban meghatározott véleményezési és
együttdöntési jogát biztosítja.
Döntési, együttműködési, véleményezési feladatok
o Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe.
o Dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben,
o Szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvényesülését,
o Véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, illetve a
tagintézmény közalkalmazottját érintő – döntést (ideértve a tagintézményt érintő
beiskolázást, a tagintézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a
helyi tanterv, házirend, összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel
rendelkezik,
o Szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív
feladatok irányítása céljából,
o Képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
o Gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörökre
benyújtott pályázat elbírálásakor,
o Az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés
tervezésében és annak teljesítésében,
o Együttműködik a
 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
 diákönkormányzattal,
 szülői szervezetekkel,
 a közalkalmazotti tanáccsal.
Adatszolgáltatással összefüggő feladatok
o évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a
Centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez,
o adatot szolgáltat, és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére
a tagintézmény tevékenységéről,
o teljesíti a fenntartói, valamint szakmai, illetve funkcionális iránytást gyakorló
centrum főigazgatója által kért adatszolgáltatást.
Szakmai ellenőrzés
o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése
megszervezésében.
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o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében.
Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok
o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. Segíti az
iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. Részt vesz a tankönyvrendelés
előkészítésében, összeállításában, valamint véleményeztetésében az érintett iskolai
szervezetekkel.
o az igazgató minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő
tankönyvkölcsönzés útján.
o Az igazgató minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét,
és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú
cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.
Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok
o Meghatározza a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatokat és kijelöli a felelős
személyeket.
o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok
kezelését.
Egyéb feladatok
Felel:
o a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért.
o a pedagógusok etikai normáinak betartásáért és betartatásáért.
o a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerű igénybevételéért,
o a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
teljesítéséért,
o a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és
HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért,
o a tagintézmény szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért,
elvégzéséért, vagy elvégeztetéséért,
o a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért.
Speciális nevelési/oktatási feladatok
o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek
biztosításában.
A munkakörhöz tartozó felelősség
o
o
o
o

Felelős az átvett eszközökért.
Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért
Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért
Felelős az iskola állapotának megőrzéséért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o A tantestület tagjai
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o NOMKS dolgozók,
o Technikai dolgozók
Külső kapcsolatok
o Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, NSZFH, Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK
o Az iskola szülői szervezete,
o Az iskola Diákönkormányzata,
o KAT,
o Gazdálkodó szervezetek
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem
Kelt: Budapest, ……………..

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Igazgatóhelyettes
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Munkarend:

igazgatóhelyettes
2421
40 óra
nappali rendes

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
A munkakör célja:
A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való
aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak
ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés
fenntartása és erősítése.
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 igazgató
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról.
az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
az iskola Pedagógiai programja
munkaterv, tanév helyi rendje.

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely………………………………………………………...
A szakmai igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat
o az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint,
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.

A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
I. Általános vezetési feladatok
Működési feltételek
o Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek
megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak
a jogszabályban előírt szabályozások.
Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok
o Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben
észrevételt tesz az iskolaigazgatónál.
A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
o Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.
Házirenddel kapcsolatos feladatok
o Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.
o Javaslatokat tesz a házirend módosítására.
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Adatnyilvántartás, - kezelés
o Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok
kialakításában, ennek érdekében közreműködik
 a közalkalmazottak személyi adatai,
 a tanulók személyi adatai, valamint
 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében.
o Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében.
o Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.
o Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.
o Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére.
A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
o Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában.
o Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában.
Munkáltatói jogkörök gyakorlása
o Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési
rend szerint:
 gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat,
 közreműködik a pályáztatási tevékenységben,
 irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat,
 gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról.
Továbbképzés, képzés
o Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében.
o Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon
követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
o Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek
veszélyeztetettségét tapasztalja.
Esélyegyenlőség
o Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv
kidolgozásában és végrehajtásában.
o Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség
valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében.
Munkaidő-nyilvántartás
Közreműködik abban, hogy
o a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,
o elkészüljön
 a feladatellátási terv,
 a személyre szóló feladatmegosztás.
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II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.
o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.
Munkatervvel kapcsolatos feladatok
o Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt
vesz a nevelési év rendjének meghatározásában.
o A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet
véleményét.
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok
o Segíti a nevelőtestület vezetését.
o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
o Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző
tevékenységét.
o Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását.
o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét.
Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok
o Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart.
o Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését.
o Szervezi az Intézményi Tanács működését.
Döntési, együttműködési feladatok
o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre
utasította.
o Együttműködik a
 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,
 diákönkormányzattal,
 szülői szervezetekkel,
 a közalkalmazotti tanáccsal.
Az iskolai oktatás megszervezése
o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.
o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
o Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.
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Szakmai ellenőrzés
o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése
megszervezésében.
o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében.
Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok
o Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását.
o Részt vesz a tankönyvrendelés előkészítésében, összeállításában, valamint
véleményeztetésében az érintett iskolai szervezetekkel.
o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében.
Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok
o Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a
felelős személyek kijelölésében.
o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok
kezelését.
Egyéb feladatok
o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezésében.
o Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről
való értesítési feladatok ellátásában.
o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való
kapcsolattartást.
o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
Speciális nevelési/oktatási feladatok
o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek
biztosításában.
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
o foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
o eseti helyettesítés,
o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
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az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás,
o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint
o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,
o pedagógus-továbbképzésben való részvétel.
o
o
o
o
o
o
o
o

A munkakörhöz tartozó felelősség
o
o
o
o

Felelős az átvett eszközökért.
Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért
Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért
Felelős az iskola állapotának megőrzéséért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o
o
o
o
o

Iskola vezetői
A tantestület tagjai
Szakmai munkaközösség-vezetők
Osztályfőnöki munkaközösség tagjai
Szakmai munkaközössége tagjai

Külső kapcsolatok
o Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, NSZFH, Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK
o Az iskola szülői szervezete
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

..............................................................
átadó

..............................................................
átvevő
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Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Gyakorlatioktatás-vezető
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Székhelye:
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Dr. Varga Zoltán Balázs
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból
Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Munkarend:

Gyakorlatioktatás-vezető
2421
40 óra
nappali rendes

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 igazgatóhelyette
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról.
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
Az iskola Pedagógiai programja
munkaterv, tanév helyi rendje.
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A munkavégzés helye:
feladatellátási hely………………………………………………………...
A gyakorlatioktatás-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat
o az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint,
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.

A munkakör tartalma
o A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős
vezetője.
o A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással
kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket.
o Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és
gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára.
o Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati
oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai
továbbképzésüket segíti.
o Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó egységek megbízottaival, a BKIK
képviselőivel, részt vesz a gazdálkodó egységek és az iskola közötti megállapodások,
szerződések előkészítésében.
o Megrendelő összeállításával gondoskodik a gyakorlati oktatáshoz és a szakmai
vizsgálathoz szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről.
o Felelős a tanulók gyakorlati hiányzásának adminisztrációjáért.
o Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez.
o Évfolyamonként megtervezi az iparági üzemlátogatásokat, illetve erre
munkaközösségi értekezleten javaslatot tesz.
o Felelős a 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szintvizsgája megszervezéséért és
lebonyolításáért.
o Felelős a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezéséért.
o Közvetít a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések
megkötésében.
o Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az összefüggő nyári gyakorlatra
vonatkozóan.
Munkavédelem és baleset-elhárítás
o Megtartja a szintvizsgán a munkavédelmi oktatást. 
o Részt vesz a gyakorlóhelyeken történő balesetek okainak kivizsgálásában.
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Vezetési feladatok
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok
o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.
o Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző
tevékenységét.
o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét.
Döntési, együttműködési feladatok
o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.
o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre
utasította.
o Együttműködik a
 diákönkormányzattal,
 szülői szervezetekkel.
 a gyakorlóhelyekkel
 a BKIK Oktatási Osztályával
Az iskolai oktatás megszervezése
o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.
o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.
o Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.
Egyéb feladatok
o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezésében.
o Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.
o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.
o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről
való értesítési feladatok ellátásában.
o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való
kapcsolattartást.
o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
Speciális nevelési/oktatási feladatok
o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek
biztosításában.

18

Szakmai feladatok
o A csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai,
pedagógiai és módszertani irányítója és az ott megvalósuló nevelő-oktató – képző
munka felelős vezetője.
o Felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért. Ellenőrzi és
irányítja, hogy a gyakorlati foglalkozási időben a tanulók csak a szakmával
összefüggő munkán foglalkoztathatók.
o Havonta ellenőrzi a tanulók munkanaplóit és gondoskodik a hiányzások
adminisztrációjáról.
o A tanév végén előkészíti a gyakorlati oktatás szervezési tervét és gondoskodik az
igazgató által jóváhagyott terv megvalósításáról.
o Vizsgálja gyakorlati oktatás eredményét, tanulók szakmai fejlődését.
o A gyakorlati oktatási helyeken ellenőrzi a tanulók egészségügyi és munkavédelmi
körülményeit, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére.
o Javasolja, hogy a tanulók gyakorlati oktatásuk során korszerű hatékony munka- és
munkaszervezési eljárásokat alkalmazzanak, megismerjék és elsajátítsák az új
korszerű technológiai folyamatokat.
o Megszervezi a szintvizsgákat, gyakorlati vizsgák helyszínét, és a tanulók évközi és
tanév végi összefüggő és gyakorlati oktatását.
o A vezetőségi megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken a pedagógiai
programban foglaltak, illetőleg az igazgatói utasítás szerint beszámol, félévként
jelentést készít az irányítása alá tartozó területeken folyó gyakorlati oktatás
helyzetéről, színvonaláról, problémáiról, a tanulók előmeneteléről, a fegyelemről és a
tervek teljesítéséről.
o Előkészíti a vállalat és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat.
o A vállalatokkal együttműködve megszervezi a tanulók kiegészítő gyakorlati oktatását.
o Ellátja a gyakorlóhelyet tantervekkel és oktatási dokumentációkkal.
o Figyelemmel kíséri a vállalatok képzéssel és a tanulóviszonnyal kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását.
o Mulasztás szabálytalanság, illetőleg a munkahelynek a tanulók nevelésére, képzésére
alkalmatlanná válása esetén kezdeményezi a tanulók áthelyezését.
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök fejlesztése, karbantartása.
különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás,
o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,
o pedagógus-továbbképzésben való részvétel.
A munkakörhöz tartozó felelősség
o
o
o
o

Felelős az átvett eszközökért.
Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért
Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért
Felelős az iskola állapotának megőrzéséért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o
o
o
o
o

az iskola vezetői
a tantestület tagjai
a szakmai munkaközösség-vezetők
az osztályfőnöki munkaközösség tagjai
szakmai munkaközössége tagjai

Külső kapcsolatok
o BGSZC, NSZFH. BKIK, gyakorlóhelyek
o az iskola szülői szervezete
o a gyakorlati munkahelyek szakoktatói
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

20

Pedagógus
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató, iskolaigazgató-helyettes

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:
A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR száma:
Munkaköre:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Kötött munkaidő:

pedagógus
2421

40 óra
32 óra

A munkakör célja:
o A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak
ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról,
a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
az iskola Pedagógiai programja,
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o szakközépiskolai munkaterv, tanév helyi rendje,
o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás,
ügyeleti rend.
o a tanulmányok alatti (köztes) vizsgák helyi rendjét szabályozó dokumentum.
A munkavégzés helye:
feladatellátási hely: …………………………………………………..
A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult
munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el.

A munkakör tartalma
Feladatkör, általános szakmai feladatok
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok
o A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással,
társadalmi érzékenységgel.
o Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az
erkölcsi normákat.
o Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét.
Közösségi feladatokat vállal.
o Óráit az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztás és órarend alapján megtartja, illetve a
tanévi beosztás szerint a folyosón ügyeleti feladatokat lát el.
o Előkészíti és végrehajtja az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített
szakmai és pedagógiai feladatokat.
o A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek,
igazgató helyetteseknek vagy az igazgatónak.
Együttműködés a szülőkkel
o Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
o A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a
tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.
o Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek
gyermekeik.
Az egyes jogok biztosítása
o Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
o Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
o Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor,
o Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait.
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Részletes szakmai feladatok
o foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
o eseti helyettesítés,
o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
o iskolai szertár fejlesztése, karbantartása.
o különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás,
o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint
o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára,
o pedagógus-továbbképzésben való részvétel.

Osztályfőnöki feladatok (megbízás esetén)
Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok
o Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján
segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.
o Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve
megerősödését.
o Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit,
konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.
o Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.
o Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési
feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.
o Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
o Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a
szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.
o Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek
a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.
o Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos
fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai
rendezvényeken, programokon.
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o Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába
járó tanulóval kapcsolatban.
o Ellátja az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével összefüggő adminisztrációs és
egyéb feladatokat,
o Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.

Munkaközösség vezetői feladatok (megbízás esetén)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Összeállítja a munkaközösség éves programját.
Irányítja a közösség szakmai munkáját, segíti a szakirodalom felhasználását.
Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre.
Felügyeli a követelményrendszernek való megfelelést.
Elemzést, értékelést készít a munkaközösségek tevékenységéről.
Az intézmény igazgatója által vagy helyettesei által rábízott feladatokat
munkatársaival végrehajtatja, ellenőrzi azt.
A feladatok pontos és színvonalas elvégzéséről beszámolási kötelezettséggel bír az
intézmény igazgatója és igazgató-helyettesei felé.
A munkaközösség tagjai beszámolási kötelezettséggel bírnak elvégzett munkájukról
az iskola vezetősége, ill. a munkaközösség vezető felé.
Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli
bemutató tanításokhoz.
Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyeit.
A munkakörhöz tartozó felelősség

o Felelős a munkaközösségen belüli munka elvégzéséért, szakmai színvonaláért, a
határidők pontos betartásáért,
o Felelős az átvett eszközökért.
o Felelős a szakjához rendelt labor rendeltetésszerű használatáért.
o Felelős az átvett könyvekért és adathordozókért.
o Felelős a rábízott tanulók testi épségéért.
A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o
o
o
o

Az iskola vezetősége és egyéb munkatársai
A szaknak megfelelő munkaközösség tagjai
Tantestület tagjai
Osztályfőnöki munkaközösség tagjai (megbízás esetén)

Külső kapcsolatok
o
o
o
o

A szakképzési centrum munkatársai
Szakértők, Szaktanácsadók, tanfelügyelők.
Az oktatott tanulók szülei.
Pályázatokban való részvétel esetén a pályázati partnerek.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
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Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne
foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Iskolatitkár
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
igazgatóhelyettesek

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

iskolatitkár
4191
40 óra

Hatáskör:

Az SZMSZ, adatvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzatban
feltüntetett hatáskörök illetik meg.

Munkavégzéshez
szükséges :

- érettségi,
- szakirányú képzettség

A munkakör célja:
o Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása
o Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció
ellátása
o A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése
o Alapvető tájékoztatási és protokoll - szervezési feladatok ellátása
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 tanügyi adminisztrátor
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 tanügyi adminisztrátor
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
o
o
o
o
o
o
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o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról,
o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
o Munkaterv, tanév helyi rendje.
A munkavégzés helye:
feladatellátási hely:………………………………………………………..
Az iskolatitkár a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával
látja el.
Általános szakmai feladatok:
o Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési,
szövegszerkesztési feladatokat
o Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési,
protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi
o Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi.
Együttműködés a szülőkkel
o Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel.
Az egyes jogok biztosítása
o Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt
jogainak biztosításában.
o Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában.
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
o Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a
megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat.
o Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.
Részletes szakmai feladatok
Szövegszerkesztői és levelezési feladatok
o Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás
szabályait.
o A számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.
o Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és
táblázatkezelői alapismereteket.
o Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.
Ügyviteli tevékenységek
o Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő
betartását.
o Végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az elektronikus
leveleket.
o Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási
szabályokat.
o Ellátja a postázási feladatokat.
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o
o
o
o

Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat.
Kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát.
Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.
Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit.

Titkári feladatok
o Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat.
o Feladatellátása során alkalmazza:
 a kommunikációs alapismereteket,
 az irodatechnikai alapismereteket,
 a protokoll szabályait.
o Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat.
o Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában.
Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok
o Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket.
o Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat.
o Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket.
o Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti.
o Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat.
o Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza.
o Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit.
Informatikai feladatai
o Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.
o Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el.
o Közreműködik a KIR-rel és egyéb informatikai rendszerekkel kapcsolatos
adatszolgáltatások teljesítésében.
Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok
o Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási
feladatokat.
o Gondoskodik az igazolványok őrzéséről.
o Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos
feladatot.
o Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos igények begyűjtésében.
Tankönyvekkel kapcsolatos feladatai
o Az intézményvezető utasítására ellátja a tankönyvmegrendeléssel, a tankönyv
kiosztással, és a kedvezményes tankönyvekkel kapcsolatos egyes feladatokat.
o Kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket.
Adminisztrációs feladatok
o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
o Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő
mennyiségben rendelkezésre álljanak.
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o Ezeken felül ellátja mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyeket a
Centrum főigazgatója, főigazgató-helyettesei és az iskola igazgatója elrendel.
A munkakörhöz tartozó felelősség
o
o
o
o

Felelős az átvett eszközökért.
Felelős az átvett bélyegzőkért és azok használatáért
Felelős az átvett bélyegekért
Felelős a titkárságon őrzött bizonyítványokért és törzslapokért
A munkakör kapcsolatai

Belső kapcsolatok
o az iskola tanárai
o az iskola technikai dolgozói
o iskolaorvos és az iskolai védőnő
Külső kapcsolatok
o BGSZC- NSZFH
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Gazdasági ügyintéző
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

gazdasági ügyintéző
40 óra

Munkaköri feladatait a pénzügyi referens közvetlen irányítása mellett, az iskola igazgatójával
együttműködve végzi.
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
iskolatitkár, tanügyi adminisztrátor
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
iskolatitkár, tanügyi adminisztrátor
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben,
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról,
o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
o
o
o
o
o
o

Feladatok:
o Nyilvántartja az intézményt érintő bérleti szerződéseket, a szerződésben meghatározott
gyakorisággal kiállítja a számlát a bérleti díjról és a kapcsolódó rezsiköltségekről.
o Alapvető feladata az intézményben dolgozó pedagógus és technikai alkalmazott
munkavállalók és a Centrum munkaügyi előadója közötti kapcsolattartás, a felmerült
kérdések továbbítása, közvetítése.
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o Figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a
Centrumot-t.
o Előkészíti a leltározást, részt vesz a végrehajtásban és a kiértékelésben.
o Előkészíti a selejtezést, részt vesz annak lebonyolításában.
o Részt vesz a leltározásban, selejtezésben.
o Felülvizsgálja az intézmény beérkező számláit azok helyes alakisága és jogossága
szempontjából, probléma esetén felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval.
o Gondoskodik a számlák szakmai igazolásáról és azok a Centrum részére történő
mihamarabbi eljuttatásáról.
o Felelős az általa kezelt pénzeszközök mindig ellenőrzésre megfelelő, naprakész
állapotáért .
o A pénzkezelői nyilatkozat alapján korlátlan anyagi felelősség terheli a pénzkezelőhelyen lévő pénzkészlet és egyéb értékcikkek kezeléséért és biztonságos őrzéséért.
o Átveszi és kezeli a költségvetési szerv készpénz ellátmányát.
o Pénztári funkciót lát el.
o Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást.
o Beszedi a saját bevételt képező befizetéseket.
o Pénztári órát biztosít az iskolaigazgatóval egyeztetett időpontokban.
o Együttműködik külön megbízással a Fővárosi Önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos
feladatainak ellátásában (étkezési térítés beszedése, megrendelés, étkezési napok,
étkezési hozzájárulás és az étkezők nyilvántartása).
o A kedvezményes étkeztetéshez szükséges iratokat az osztályfőnököktől átveszi,
ellenőrzi a csatolt igazolásokat a jogosultság megállapítása szempontjából.
o Összegyűjti a dolgozóktól a közlekedési költségtérítéshez szükséges
bérletszelvényeket illetve számlákat és minden hónapban leadja a Centrumnak.
o Az iskolaigazgató munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a Centrum részére,
és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, illetve a dolgozó és munkáltató
példányának átadását (az iskolaigazgatóval egyeztetett módon).
o Átveszi a hiányzásjelentéseket, azok alapjául szolgáló dokumentumokat, valamit a
változó bérek okiratait, és minden hónap 5-ig átadja a Centrum részére.
o Vezeti az iskolaigazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges
nyilvántartásokat (szabadságok engedélyezése, kiadása, jelenléti ívek elkészítése,
munkaköri leírások, kiküldetési rendelvények, felelősséggel felruházott megbízatások
kiadása, továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartások, fegyelmi hatálya alatt lévő
dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok).
o Munkavállaló kinevezésénél felveszi a szükséges adatokat, összeszedi a szükséges
iratokat, ezeket továbbítja a Centrum felé.
o Megírja a megbízási és vállalkozói szerződéseket.
o A pályázathoz kapcsolódó eredeti számlákat, a pályázatban, vagy a szerződésben
meghatározott záradékkal látja el.
o Gondoskodik a Centrum által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások,
stb. iskolaigazgatóhoz való eljuttatásáról.
o Ellátja az adott intézmény gazdasági és munkaügyi iratkezelési feladatait.
o Összekötői feladatokat lát el az iskola és a Centrum között.
o Az iskola dolgozói részére a Centrum bérügyintézőjével elkészítteti a munkáltatói,
illetve a keresetigazolásokat és átadja az igazgatónak aláírásra.
o Dolgozók utazási kedvezményre jogosító igazolásokat kiállítja, nyilvántartja, aláírás
ellenében kiadja.
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o Havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes
dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket,
majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére
o Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,
o A tagintézmény-vezető által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb.
elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére
o Gondoskodik a dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Tanügyi adminisztrátor/Ügyviteli alkalmazott
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
igazgatóhelyettes

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

tanügyi adminisztrátor
4191
40 óra

A munkakör célja:
Alapvető feladata az iskola adminisztrációs teendőinek ellátása. Munkája során tudomására jutott
tényeket, információkat hivatali és hivatásbeli titokként kezeli.

Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 iskolatitkár
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
 iskolatitkár
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet,
Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend,
Pedagógiai program.
Munkaterv, tanév helyi rendje.

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely:………………………………………………………………..
Az tanügyi adminisztrátor a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes
vezetők irányításával látja el.
Legfőbb feladata:
o Iskolai, tanulói adatbázisok létrehozása, iskolaadminisztrációs rendszer és az E-napló
kezelése
o Az intézményi ügyvitel adminisztratív végrehajtása.
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o Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció
ellátása.
o Részvétel az iskola honlapjának szerkesztésében.
o A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése.
o A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az ügyviteli alkalmazott
 részben önálló munkával,
 részben vezetői, vezető-helyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja
meg.
o Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési,
szövegszerkesztési feladatokat.
o Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi.
Együttműködés a szülőkkel
o Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel.
Az egyes jogok biztosítása
o Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt
jogainak biztosításában.
o Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában.
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
o Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a
megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat.
o Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.
Részletes szakmai feladatok:
Szövegszerkesztői és levelezési feladatok
o Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás
szabályait.
o A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.
o Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és
táblázatkezelői alapismereteket.
o Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.
Ügyviteli tevékenységek
o Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási
szabályokat.
o Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.
o Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit.
Titkári feladatok
o Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat.
o Feladatellátása során alkalmazza:
 - a kommunikációs alapismereteket,
 - az irodatechnikai alapismereteket,
 - a protokoll szabályait.
o Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat.
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o Közreműködik az anyag- és eszközbeszerzések lebonyolításában.
Informatikai feladatai
o Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.
o Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el.
o Közreműködik az érettségivel kapcsolatos és egyéb adatszolgáltatások teljesítésében.
Adminisztrációs feladatok
o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
o Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő
mennyiségben rendelkezésre álljanak.
A munkakörhöz tartozó felelősség
o Felelős az átvett eszközökért.
o Felelős az adatvédelem előírásainak betartásáért
A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o Az iskola tanárai
o Az iskola technikai dolgozói
o Iskolaorvos és az iskolai védőnő
Külső kapcsolatok
o BGSZC- NSZFH
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló
Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,
..............................................................

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Rendszergazda
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
igazgatóhelyettesek

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

rendszergazda
40 óra

A munkakör célja:
Feladata az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök
működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola
oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival
együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi.
Munkáját az érvényben lévő jogszabályok betartásával a különböző rendeletek, szabályzatok
és belső utasítások betartásával köteles ellátni.
Helyettesítés rendje:
o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
 …………………
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
o
o
o
o
o
o

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet,
Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend,
Pedagógiai program.
Munkaterv, tanév helyi rendje.

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely:………………………………………………………………..
Munkaköri feladatai:
o Az iskola informatikai rendszer használati szabályzatának előkészítése, kidolgozása
(ISZ), szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését,
javaslatot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre,
fejlesztésekre.
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o Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek
felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során
kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.
o Közreműködik az iskola informatikai eszközeinek fejlesztési koncepciójának
kidolgozásában, egyidejűleg figyeli az erre vonatkozó pályázati kiírásokat.
o A pedagógiai munka segítése, a tantárgyi oktatáshoz szükséges informatikai,
számítástechnikai eszközök, berendezések zökkenőmentes felhasználásának
biztosítása, koordinálása.
o Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.
o Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer
üzemeltetőjével.
o Az oktatáshoz szükséges informatikai hálózatok definiálása, jogosultságok kiadása.
o Az iskolai számítástechnikai géppark működésének felügyelete.
o Az oktatáshoz használt szoftverek jogtiszta állapotának megőrzésének és
archiválásának felügyelete.
o Felügyeli az iskola és a külső kapcsolatai között folyó elektronikus információáramlás
műszaki feltételeit.
o Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási,
beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való
megjelöléséről.
o Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi
felelősséggel tartozik.
o A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést
engedélyezteti.
o Felelős az azonnali, illetve a lehetőleg rövidebb időn belüli hibaelhárításért, a
munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes
működtetéséért.
o Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének
megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk
helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi
rendszer kiépítését.
o Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban.
Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az
összetettebb eszközök kezelésében.
o Az iskolavezetésnek naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az
eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre. Előterjesztést készít a következő évi
beszerzésekhez
o Részt vesz az iskola leltározási munkájában (berendezés, felszerelés), majd a
leltárfelvételt követő egyeztetési munkába
o Kapcsolatot tart a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum informatikai
referensével
o Elvégez minden olyan feladatot, amely az iskola érdekeit képviseli, melyekkel
felettesei esetenként megbízzák.

37

Egyéb:
o Kapcsolattartás a titkárság és a gazdasági iroda dolgozóival.
o Együttműködik az oktatás technikussal az audiovizuális eszközök nyilvántartási és
feldolgozó munkálatai terén, ill. a gondnoksággal az informatikai eszközök
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokban.
o Részt vesz az évenként megtartandó tűz- és balesetvédelmi oktatáson és az ott
elhangzottakat kötelezően betartja, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél:
o A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik.
o Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani.
o Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni.
o Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért
és hibákért.
A munkakörhöz tartozó felelősség
o Felelős az átvett eszközökért.
A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
o Az iskola tanárai
o Az iskola technikai dolgozói
Külső kapcsolatok
o BGSZC-NSZFH
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

...............................................................
átadó

..............................................................
átvevő

38

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Gondnok
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
gazdasági ügyintéző

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

gondnok
40 óra

A munkakör célja:
Az iskola működtetésével, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítése a pénzügyi és számviteli rend betartásával. A szükséges jogszabályok és az iskola
szabályzatainak ismerete.
Munkaköri feladatai:
o Az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásával, az intézmény
rendeltetésszerű működését segíteni, a szolgáltatott adatok valódiságát és precizitását
biztosítani.
o Napi rendszerességgel figyeli az intézményben felmerülő karbantartási, javítási
feladatokat, intézkedik a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról.
o Fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik a hibák kijavításáról.
o A kisebb javításokat elvégezteti a karbantartóval, a nagyobb javítási, karbantartási
feladatokat jóváhagyás alapján külső kivitelezővel végezteti el, megfelelő ellenőrzés
mellett.
o Az intézmény tevékenységével kapcsolatos - igény szerinti – fogyóeszközök,
tisztítószerek, munkaruhák, nyomtatványok stb. folyamatos biztosítása, megrendelése,
felhasználásának ellenőrzése, az intézményvezető és az igazgató előzetes jóváhagyása
alapján.
o Energia és üzemanyag ésszerű, racionális felhasználásának ellenőrzése.
o A villamos energia, fűtés, víz, csatorna, az előírt hőmérséklet megléte, a takarékos
felhasználás elősegítése érdekében utasítások kiadása. Folyamatosan nyilvántartja a
villany, táv hő, a vízfogyasztást az órák állása alapján.
o Az energia felhasználás nyomom követése érdekében, a tantermek reggeli
hőmérsékletét megméretni, erről táblázatot készíttetni a karbantartóval, hozzárendelve
a napi átlaghőmérséklet hivatalosan közölt adatát.

40

o Az energiaszámlák felülvizsgálata, egyeztetve a megkötött szerződés adataival, az
energiajelentés elkészítése havi ill. évenkénti rendszerességgel.
o Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, előírások betartása, ill. betartatása.
o Részt vesz a munkavédelmi- és tűzvédelmi szemléken.
o Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről,
karbantartásáról, esetleges javításáról.
o Részt vesz az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában.
o Gondoskodik a rovar – és rágcsáló irtás elvégeztetéséről.
o Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai dolgozók munkáját,
gondoskodik azok munkaidő beosztásáról, esetleges helyettesítéséről.
o Közreműködik az éves karbantartási és felújítási tervek előkészítésében, javaslatot
tesz a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézője felé.
o Az intézményben felmerülő üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási munkákhoz
anyagmegrendelés, beszerzés valamint a költségvetés figyelembevételével a kis és
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, üzemeltetése, javíttatása.
o Idegen kivitelezővel végeztetett nagyobb karbantartások, felújítások, folyamatos
ellenőrzése, felmérési naplóinak, számláinak igazolása. Az elvégzett munka
mennyiségi és minőségi átvétele.
o A beszerzett eszközöket, anyagokat kartonon vezeti, nyilvántartja a kiadások idejét,
helyét, átvételt aláíratja. Felhasználásukat ellenőrzi.
o Közreműködik az iskola új berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzésében,
leigazolja a számlát, gondoskodik a megfelelő helyiségbe történő szállításáról, a
helyiség berendezéséről.
o A beérkezett kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket nyilvántartja, átvételét aláíratja az
átvevővel.
o Javaslatot tesz a feleslegessé vált, illetve használhatatlan eszközök selejtezésére,
értékesítésére.
o Kis és nagy értékű tárgyi eszközök munkaruha, védőruha leltári nyilvántartások
egyeztetése, a selejtezés és a leltár előkészítése lebonyolítása.
o A tárgyi eszközök helyiségek és személyek közötti mozgás (átadás – átvétel)
dokumentálása, továbbítása a leltári nyilvántartónak.
o A leltározásban tevékenyen részt vesz.
o A bérbe adott helyiségek berendezéséről, takarításáról gondoskodik.
o Rendkívüli esemény és rendkívüli időjárás esetén készenlétbe helyezi, hatáskörében
alkalmazza az elhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, elvégzi a vonatkozó
szabályozás értelmében a számára kijelölt feladatokat.
o Az intézményi vagyon (épületek, közmű berendezések, berendezési tárgyak, eszközök
stb.) állagának megőrzése, működőképességének figyelemmel kísérése, saját
hatáskörben történő kármegelőzés, kárelhárítás, hibafeltárás, javítás, karbantartás.
o Az igazgatónak, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézőjének
jelent minden rendkívüli eseményt.
o Hibák feltárása a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézőjével
bejárás során.
o Jelzi az intézményvezetőnek, ha meghibásodnak az oktatáshoz szükséges gépek,
berendezések, elhasználódás esetén előkészíti selejtezésre, illetve a leltározás idején
leltározásra.
o Az intézmény üzemeltetésével, a különböző rendezvények lebonyolításával
kapcsolatos teendők szervezése, ellenőrzése.
o A karbantartó füzetet a gondnok ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül.
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o Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti tűzrendészeti előírásokra.
o Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javíttatni.
o Minden egyéb különféle feladat, amivel az intézményvezető megbízza.
Kötelességei:
o Köteles a munkáját a legjobb tudása szerint ellátni, munkatársait segíteni, a
gazdálkodási és az iskola tevékenységével kapcsolatos információkat vezetőjével és
munkatársaival megosztani.
o Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani.
o A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik.
o Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni.
o Anyagilag felelős a nem körültekintően végrehajtott munkavégzése során okozott
károkért és hibákért.
o A munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a munkából
rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb
az adott munkanapon 7 órakor köteles jelenteni az iskola igazgatójának vagy az
ügyeletes vezetőnek.
o A munka ismételt felvétele előtt egy nappal értesíti közvetlen felettesét.
o A jelenléti íven érkezését és távozását naponta vezetni.
o Munkahelyét csak az igazgató engedélyével hagyhatja el.
Egyéb:
o A dolgozó feladatainak jobb ellátása érdekében jogosult javaslattételre közvetlen
felettesének vagy az iskolaigazgatónak.
o A dolgozó köteles az intézményi vagyont károsító, sértő, bármilyen cselekményről,
mulasztásról bejelentést tenni az iskola igazgatójának.
o Az eszközök megóvása érdekében azonnal jelentést tenni a szándékos károkozásról
közvetlen felettesének, az iskola igazgatójának. Javaslatot tehet az esetek megelőzése
érdekében. Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti az iskola
igazgatójával.
o Balesetről, sérülésről az iskola igazgatóját értesíti.
o Az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába besegít.
Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
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Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Portás
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
intézményvezető által átruházott hatáskörben az
iskola gondnoka/vagy más személy, pl. gazdasági
ügyintéző látja el.

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

portás
40 óra

A munkakör célja:
Az iskola épületének, vagyonának őrzése
Munkaköri feladatai:
o A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából, kapuk,
ajtók nyitása, zárása,
o az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint,
o ellenőrzi a tanulók kilépési engedélyét,
o A portásfülkében alapvetően csak a portás tartózkodhat.
o A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítőről
gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, gondnok.
o Amikor nincs az épületben (vagy éppen nem érhető el) helyettesítő, a főkapu bezárása
után hagyhatja el a tartózkodási helyét.
o Az intézmény bejárata semmilyen körülmények között sem maradhat nyitott
állapotban őrizetlenül.
o Az érdeklődő látogatók, ill. a nem előre egyeztetett időpontban érkező látogatók akkor
engedhetők be, ha a portás a meglátogatni kívánt vezetőt vagy a Titkárságot előzőleg
telefonon értesítette. Oktatási ügyben érkezők esetén az iskolatitkárt, gondnokági
ügyekben a gondnokot kell előzőleg telefonon értesíteni. Ha valamilyen okból ez sem
sikerül, türelmet kell kérni a látogatótól és csak kapcsolatfelvétel után lehet beengedni
idegent. Ez a szabályozás a délutáni órákra is érvényes. Várakozás idejére a
portásfülkével szembeni székeken foglalhat helyet a várakozó.
o Hétvégeken az iskolába csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet bejönni. Saját
dolgozóknak, tanulóknak, idegen munkavégzőknek is.
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o Tanuló csak osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes és igazgató-helyettes által aláírt
távozási engedéllyel távozhat (amit a portán le kell adni) tanítási idő alatt.
o Idegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe,
o Minden szokatlan eseményt időpont megjelöléssel be kell jegyezni a portásnaplóba.
Ugyancsak a naplóban kell rögzíteni a terembérlők bejövetelének és távozásának
időpontját, valamint a különféle szerelési, javítási munkára érkezőket és a postai
küldemények átvételének tényét, idejét.
o Rádióhasználat halkan megengedett.
o A portásfülkében és az iskola egész területén a dohányzás tilos!
o Az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni.
o Az engedélyt (vagy annak másolatát) a portán le kell adni az eszközt kivivőnek.
o A portás dolgozók abban az esetben, ha olyan problémával szembesülnek, amit nem
tudnak megoldani a gondnoktól (akár munkaidőn túl is), komolyabb esetben az
épületben tartózkodó igazgatóktól, igazgatóhelyettesektől kérhetnek segítséget, és az
eseményt a portásnaplóba be kell jegyezniük.
o Ha az eseménynek más szereplője is volt (a portáson kívül) az illetővel alá kell íratni a
bejegyzést.
o Kulcskiadás – visszavétel rögzítése kulcsnaplóban történik.
o Különféle küldemények átvétele – átadása rögzítése a portásnaplóban történik.
o Biztonsági rendszer bekapcsolása, amikor az utolsó személy is elhagyja az épületet.
o Biztonsági rendszer kikapcsolása reggel az első személy beérkezésekor. Ettől eltérő
ki-be kapcsolást a portásnaplóba be kell jegyezni, hogy összevethető legyen a
biztonsági rendszer belső adataival. A biztonsági rendszerben észlelt bármely
rendellenességet beírja a naplóba, és jelenti az iskola gondnokának.
o Figyelemmel kíséri az éjszakai mozgást, az épület műszaki berendezésének
biztonságos üzemeltetését.
o Köteles betartani a vagyonvédelmi berendezés mindenkori alkalmazását, e berendezés
üzemelésével kapcsolatos tudnivalókat belépéskor tudomására hozzuk.
o Gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a
világítás fölösleges használatának megelőzésére. Tanítás után kötelezően végigjárja a
tantermeket és az egyéb kiszolgáló helységeket, és lekapcsolja a világítást, ellenőrzi,
hogy a csapok el vannak-e zárva, illetve becsukja a nyitva felejtett ablakokat.
Végezetül az ajtókat kulcsra zárja.
o Áramszünet észlelésekor annak kezdetének és megszűnésének időpontját naplózza.
o Sportrendezvények alkalmával biztosítja az épület hátsó bejáratának használatát és az
ide vonatkozó utasítások betartását.
o Köteles pontosan kezelni a telefont, kapcsolni a hívott mellékállomásokat, valamint
pontosan rögzíteni az üzeneteket és átadni az illetékeseknek.
o Az épületben elhagyott, leadott talált tárgyakat biztonságosan elzárva köteles
megőrizni, és azt a tulajdonosának visszaadni.
o A tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el tűz illetve tűzriadó
esetén.
o rongálás, károkozás esetén esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez
annak megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcso latban,
o az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület alkalmankénti gondozása (fűnyírás,
sövényvágás, hulladék összegyűjtés),
o az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási napokon
o Fentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
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Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

..............................................................
átadó

..............................................................
átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Karbantartó
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
A munkakör felett a munkáltatói
jogkör gyakorlója:
A munkakör szakmai irányítója:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
gazdasági ügyintéző

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

karbantartó
40 óra

A munkakör célja:
Az iskola épületének karbantartása
Munkaköri feladatai:
o Biztosítja az iskola zavartalan üzemeltetését. Ennek érdekében minden reggel bejárja
az épületet, a szükséges javításokat elvégzi a tanítás megkezdéséig.
o Elvégzi az oktatás céljait szolgáló berendezések, felszerelések karbantartását.
o A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, /székek, asztalok,
szekrények, stb./ szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és
felszerelési tárgyak javítására.
o A karbantartási munka kiterjed még kisebb villanyszerelési, és vízszerelési
munkálatokra is. Pl. égő, neon csere, kapcsolók, konnektorok felszerelése, vízvezeték
meghibásodás elhárítása stb.
o Mosdók, WC-k, zuhanyzók, csapok, lefolyók karbantartása, javítása.
o Nyílászáró szerkezetek javítása, cseréje, kulcsok pótlása.
o Elektromos hálózatról működtetett gépek biztonsági előírásainak betartása.
o Villanytartozékok állapotának állandó ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása.
o Egyéb kisebb javítási munkák elvégzése.
o Az iskola épületének és berendezéseivel kapcsolatos karbantartási feladatok elvégzése.
Az elvégzett munkát naplózza, aláírással elismerteti. A felhasznált karbantartó és
javító anyagokkal elszámol, munkavégzése során a gazdaságossági és takarékossági
szempontokat betartja.
o Munkája során a berendezési tárgyak szükségszerű, azonnali javításán van a hangsúly,
da a költségvetési gazdálkodásban előírt pontossággal, tartalommal és formában a
gondnok felé el kell számolnia a felhasznált, beépített anyagokkal.
o A műhely berendezési, felszerelési anyagai, szerszámai, eszközeiért fegyelmi és
anyagi felelősséggel tartozik.
o A műhelyfelszerelést folyamatosan rendben tartja.
o A szaktudását meghaladó meghibásodást soron kívül jelenti a gondnoknak.
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o Javító munkájához szükséges anyagok beszerzéséhez soron kívül igénylést nyújt be az
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

iskola gondnokának.
Kisebb anyagbeszerzési feladatokat – szakértelme miatt – a gondnok utasítására
személyesen lát el.
Elvégzi a fentieken kívül az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél,
selejtezésnél, leltározásnál a raktárosi, anyagmozgatási feladatokat.
Felesleges, selejtezett, szétbontott anyagok értékesítő céghez történő beszállításához
fizikai segítséget nyújt az iskola gondnokának.
Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles
javítani.
Felszereli az oktatási tárgyakat.
Az intézmény portáján hibabejelentő füzet van rendszeresítve, amelybe az észlelt
hibákat a dolgozók beírják, és ezeket ki kell javítani. A karbantartó füzetet a gondnok
ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül.
Fűtési idényben a fűtés folyamatos biztosítása, kazánok, szerelvények ellenőrzése,
vízlágyítás
Naponta köteles az épületben lévő fűtőtesteket ellenőrizni, beszabályozni
Naponta köteles a fogyasztást a kazánnaplóba feljegyezni
Fentieken kívül elvégzi mindazt a munkát, ami az iskola érdekeit, az oktatást
szolgálják, és amelyeket közvetlen felettesei elrendelnek.

Kötelességei:

o Köteles a munka –és tűzvédelmi előírásokat betartani.
o Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal
o
o
o
o
o
o
o
o

jelenteni a gondnoknak, ill. az iskola igazgatójának.
Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni.
A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni.
Az intézményre vonatkozó munka-, és tűzvédelmi szabályokat, továbbá az intézményi
egyéb szabályzatokban a reá irányadó rendelkezéseket, a munkavégzéshez szükséges,
mindenkori érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait betartani és betartatni.
Jelen munkaköri leírásban nem közvetlenül szabályozott, de képességeinek és
végzettségének megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni.
Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján
túlmunkát végezni.
Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt
pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni.
A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során
az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.
Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat
legjobb tudása szerint végezni.

Egyéb:

o Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó
munkatársát.

o Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24
órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének.

o Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti felettesével.
o Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak a felettese engedélyezheti.
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Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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Takarító
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Fő munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
főigazgatói meghatalmazásból:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.
Dr. Varga Zoltán Balázs
iskolaigazgató
gondnok

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR szám:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:

takarító
40 óra

A munkakör célja:
…………………………………………………………………………….
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
o napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, irodahelyiségeket,
padlózatukat felmossa,
o napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket
o naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség
szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket
o mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az
épület állandó tisztán tartását
o a takarítási tevékenységbe beletartozik: ajtók, ajtófélfák, ablakpárkányok, berendezési
tárgyak, táblák, képek, lámpák, villanykapcsolók, radiátorok, ablakok portalanítása,
lemosása, pókhálózása
o napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és
területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét
o napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli
esetben az asztalok lapját fertőtleníti
o kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtőedény rendszeres
ürítése, tisztítása
o szükség szerint porszívózza a szőnyegeket, fölkeni a parkettát
o szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat
o elvégzi az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, selejtezésénél,
leltározásnál a takarítási feladatokat
o selejtezésénél, megsemmisítésénél segítséget nyújt az iskola gondnokának
o ügyel a munkaterületén a vízcsapok elzárására, feleslegesen világító eszközök
kikapcsolására, a nyitott ablakok bezárására
o délutáni órákban tantermek kinyitása, zárása, kulcsok leadása a munkaidő lejártával a
portán
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o nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének
súrolását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását
o a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
o a nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a
feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak
o a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel,
elektromos energiával
o folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség
esetén a tagintézmény-vezetőnek
o a tisztítószereket és egyéb anyagokat a gondnoktól veszi át, annak felhasználását a
gazdaságossági és takarékossági szempontok betartásával végzi
Kötelezettségei:
o köteles a munka-és tűzvédelmi előírásokat betartani
o köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal
jelenteni a gondnoknak, ill. az iskola igazgatójának
o érkezését és távozását jelenléti íven vezetni
o a tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni
o jelen munkaköri leírásban nem szabályozott, de képességeinek és végzettségének
megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni
o intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján
túlmunkát végezni
o köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt
pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni
o a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során
az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelőséggel tartozik
o kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat
legjobb tudása szerint végezni
Egyéb kötelezettségei:
o Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó
munkatársát
o akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 órán
belül jelentenie kell közvetlen felettesének
o munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak felettese engedélyezheti
Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel és amellyel felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
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Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Budapest,

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

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

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
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