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I. Fejezet 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

Az iratkezelési szabályzat 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  

évi LXVI. Törvény,  

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 alapján készült. 

 

 

Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak  

 

Az iratkezelés 

o Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából 

történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, 

használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába 

foglaló tevékenység. 

 

Az irat  

o Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá 

érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely 

megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más 

adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy 

bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. 

 

Az ügyirat 

o Egy ügyben keletkezett valamennyi irat. 

 

A küldemény 

o Az irat vagy tárgy – kivéve reklámanyag, sajtótermék, elektronikus szemét –, amelyet 

kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el. 

 

 Az irattári anyag  

o Rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges 

megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége. 

 

Az iratkezelési szabályozás 

 

o Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, 

nyilvántartását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.  

 

 

 

 

 



 4 

Az iratkezelést ellátó dolgozók feladatai  

 

 Az igazgató feladatai  

 

o Elkészíti és kiadja az iskola iratkezelési szabályzatát és irattári tervét.  

o Gondoskodik az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, 

intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén módosítja a 

szabályzatot. 

o Biztosítja az iratkezelési segédeszközöket (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 

kézbesítőkönyv, postakönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 

programok, adathordozók). 

o Biztosítja az iratkezelést végző személyek szakmai képzését, továbbképzését. 

o Gondoskodik az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az 

egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és 

címtáraknak naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági 

követelményekről, és azok betartásáról. 

o Gondoskodik a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott 

működéséről. 

o Jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására.  

o Kijelöli az iratok ügyintézőit.  

o Az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakítása és 

működtetése. 

o Az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosítása. 

o Irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját.  

 

Az igazgatóhelyettesek feladatai  

 

o Ellenőrzik, hogy az iskolában az iratkezelés és az irattárazás a vonatkozó jogszabályok 

és előírások, valamint az iskola iratkezelési szabályzata és irattári terve előírásai 

szerint történjen.  

o Figyelemmel kísérik az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és ezek esetleges 

változásaira – az iratkezelési szabályzat és irattári terv módosítása miatt – felhívják az 

igazgató figyelmét.  

o Az igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes jogosult az iskolába érkező 

küldemények felbontására.  

o Az igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi az 

iskolatitkár munkáját.  

 

Az iskolatitkár feladatai 

 

o Irányítja és ellenőrzi a titkárnő munkáját. 

o Előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

 

A titkárnő feladatai  

 

o Munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az iratkezelési szabályzat 

és irattári terv előírásai alapján végzi. 

o Az irattár kezelése, rendezése.  

o Az irattári jegyzékek elkészítése.  

o Részt vesz az irattári anyagok selejtezésénél és levéltári átadásánál.  

o A küldemények átvétele.  
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o Az iktatás.  

o Az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz.  

o Az iratok továbbítása, postai feladása, kézbesítése, illetve átadása az eljárónak.  

o A határidős iratok kezelése és nyilvántartása.  

o Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése. 

 

Az eljáró feladatai  

 

o Felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső továbbításáért.  

o Munkáját az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkár, a 

titkárnő útmutatása és irányítása szerint végzi.  

o Felelős a postakönyv és kézbesítőkönyv megőrzéséért.  

o A küldemények kézbesítése. 

o A kézbesítőkönyvben, illetve az irat iskolában maradó példányán az irat átvételének 

igazolása a címzettel. 

 

II. fejezet 

AZ IRATTÁRI TERV 

 

Irattári  

tételszám      Irattári ügykör megnevezése     Őrzési idő (év) 
 

I. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, - fejlesztés nem selejtezhető 
 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 

 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy    50 év 

 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,  10 év 

 baleseti jegyzőkönyvek 

 

5. Fenntartói irányítás      10 év 

 

6. Szakmai ellenőrzés      20 év 

 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 év 

 

8. Belső szabályzatok      10 év 

 

9. Polgári Védelem      10 év 

 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák     5 év 

 kivéve éves munkaterv, éves statisztika   nem selejtezhető 

 

11. Panaszügyek        5 év 

 

12. Tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei  nem selejtezhető 

 

13. Egyéb         5 év 
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II. Nevelési-oktatási ügyek 

 

1. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások   10 év 

 

2. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók   nem selejtezhető 

 

3. Felvétel, átvétel, tanulói jogviszony változások  20 év 

 

4. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek     5 év 

 

5. Naplók          5 év 

 

6. Diákönkormányzat szervezése, működése    5 év 

 

7. Pedagógiai szakszolgálat         5 év 

 

8. Szülői Munkaközösség, Tanácsadó Testület, iskolaszék 

 szervezése, működése       5 év 

 

9. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok   5 év 

 és ajánlások          

 

10. Gyakorlati képzés szervezése      5 év 

 

11. Vizsgajegyzőkönyvek      10 év 

 

12. Tantárgyfelosztás        5 év 

 

13. Gyermek- és ifjúságvédelem      3 év 

 

14. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai   1 év 

 

15. Az érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozataira 

  vonatkozó őrzési idő       1 év 

 

16. Érettségi és szakmai vizsga szervezése     5 év 

 

17. Diáksport         2 év 

 

18. Tanulmányi versenyek       2 év 

 

19. Tanulókról adatszolgáltatás hivatalos szervek felé   5 év 

 

20. Tanulók egészségügyi vizsgálata      5 év 

 

21. Továbbtanulási ügyek       5 év 

 

22. Tanulmányi kirándulás       5 év 
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23. Kollégiumi ügyek        5 év 

 

24. Egyéb          5 év 

 

25. Felnőttképzés szervezése       5 év  

 

26. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum      5 év 

 

          

 

III. Gazdasági ügyek 

 

1. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épület- 

tervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi  

engedélyek      határidő nélküli 

 

2. Társadalombiztosítás     50 év 

 

3. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 10 év 

 selejtezés         

 

4. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók nem selejtezhető 

   könyvelési bizonylatok       8 év 

 

5. A tanműhely üzemeltetése       5 év 

 

6. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak      8 év 

 

7. Dolgozók továbbképzése       5 év 

 

8. Pályázatok (lezárás és elszámolás után)     5 év 

 

9. Biztosítások        5 év 

 

10. Megrendelők        5 év 

 

11. Fejlesztési támogatási szerződés      5 év 

 

12. Minőségbiztosítás        5 év 

 

13. Ajánlatok         5 év 

 

14. Egyéb         5 év 

 

15.  Szakértői bizottság szakértői véleménye     20 év   

 

16.  Költségvetési támogatási dokumentumok    5 év 
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III. Fejezet 

 

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

Az iratok rendszerezése 

 

o Az azonos ügyre – egy adott tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, 

ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett 

iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek. 

o Az ügyiratokat, valamint az irattári anyagba tartozó egyéb más iratokat – még irattárba 

helyezésük előtt – az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi alapon, 

indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 

 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

 

o Az iratot a lentebb felsorolt adatok rögzítésével az e célra rendszeresített iktató-

könyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni). 

o Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 

dokumentumaként lehessen használni. 

o Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell dokumentálni, 

hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az 

iratot. 

o Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az 

ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és 

ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

 

 

Az iratkezelés megszervezése 

 

o Az iskola iratkezelése központi iratkezelési rendszerben valósul meg. 

o Az elintézett ügyek iratait az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 

 

 

IV. Fejezet 

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA 

 

 

 A küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése 

 

Postai átvétel 

o Az iskolába érkező postai küldemények átvételére csak az igazgató, illetve a 

meghatalmazással rendelkező iskolai dolgozók jogosultak.  

o Az igazgató meghatalmazást ad a postai küldemények átvételére az iskolatitkárnak és 

a titkárnőnek. 

o Az átvevő köteles ellenőrizni a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő 

azonosítási jel megegyezőségét. 

o Az átvevő köteles ellenőrizni az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás 

sértetlenségét. 
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o Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható nevének, 

aláírásának és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri.  

 

 

Személyesen benyújtott iratok átvétele  

 

o Az iratok átvételére az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, a gazdasági vezető, az 

iskolatitkár, a titkárnő  jogosult.  

o A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – az átvevő aláírásával, az 

átvétel dátumának feltüntetésével és az iskola hivatalos bélyegző lenyomatával 

igazolni kell.  

 

 

Elektronikus úton érkező iratok átvétele 

 

o Az iskola az elektronikus úton érkező leveleket a dioszegidebrecen@gmail.com és a 

dioszegi.debrecen@baptistaoktatas.hu  e-mailcímen, az ADAFOR rendszerétől és a 

Köznevelés Információs Rendszerétől fogadja. 

o Az átvevő a feladónak – amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja – 

haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi 

azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). 

o Az elektronikus úton érkezett küldemény átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági 

kockázatot jelent az iskola számítástechnikai rendszerére és a feldolgozás 

elmaradásának tényéről, valamint annak okáról értesíteni kell a küldőt. 

 

Névre szóló iratok  

 

o Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat.  

o A küldemény címzettje az általa átvett hivatalos küldeményt, felbontását követően 

köteles az iktatást végző személynek iktatás céljából bemutatni. 

o A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy felkért 

helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy 

vélhetően hivatalos iratot tartalmaz. 

o A Diákönkormányzat, a Tanácsadó Testület, a Szülői Munkaközösség, a Munkahelyi 

Szakszervezet, az iskolai munkaközösségek és más társadalmi szervezet részére 

érkezett leveleket is felbontás nélkül a címzetthez kell továbbítani.  

 

Értékküldemények 

 

o Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy 

egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, az illetékbélyeg értékét, illetőleg a 

küldemény egyéb értékét köteles a küldeményen vagy feljegyzés formájában a 

küldeményhez csatoltan feltüntetni. 

o A pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény ellenében – a pénzkezeléssel 

megbízott dolgozónak kell átadni és az elismervényt a küldeményhez kell csatolni. 

o Ha az illetékbélyeget illetékköteles küldeményhez csatolták és az illetéket illeték-

bélyeggel kell leróni, az illetékbélyeget a küldeményre kell felragasztani és áthúzással 

értékteleníteni. 

 

 

 

mailto:dioszegidebrecen@gmail.com
mailto:dioszegi.debrecen@baptistaoktatas.hu
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Téves címzésű irat  

 

 

o Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell 

a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben 

a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben 

meghatározott idő után selejtezni kell.  

 

 Sérült irat  

 

o Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az 

átvételi okmányon jelölni kell, és a küldemény tartalmát külön jegyzékben fel kell 

tüntetni. A megállapíthatóan hiányzó iratokról vagy mellékletekről a feladót értesíteni 

kell. 

 

Gyors elintézést igénylő irat 

 

o Az „azonnal” vagy „sürgős” jelzésű küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, 

illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

 

 

Téves felbontás 

 

o A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

megjelölésével rögzíti a borítékon, majd haladéktalanul gondoskodik a tévesen 

felbontott küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

 

 

Érkeztetés 

 

o Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában érkeztetni kell. 

o Az érkeztetési nyilvántartásra az „Előadói munkanapló” nyomtatványt kell 

alkalmazni. 

o Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza a küldemény küldőjének nevét, a beérkezés 

időpontját. 

o Amennyiben a küldemény benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 

vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja megállapítható legyen. 

o Papír alapú küldemény esetében, amennyiben csak a borítékról állapítható meg az ügy 

szempontjából valamely fontos adat vagy tény, amely jogkövetkezménnyel bírhat, a 

borítékot a küldeményhez kell csatolni. 

o Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét a küldeményből nem lehet 

megállapítani, a hiányos adatmegadásra vonatkozó bizonyítékokat a küldeményhez 

kell csatolni. 

 

 

Az iratok iktatása 

 

o Az iskolába érkezett, illetőleg az itt keletkezett iratokat iktatni kell.  
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o Az iktatás elektronikus iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként 

újrakezdődő, folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben történik.  

o Az iktatókönyvben az ügyirathoz tartozó iratokat a főszám alatt kiadott alszámokon, 

folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. 

o Az iktatószám kötelezően tartalmazza a főszám-alszám/évszám/ - egy 

adategyüttesként kezelendő - adatokat, amelyben az évszám az aktuális év négy 

számjegye. 

o Az iktatókönyv tartalmazza: 

- az iktatószámot 

- az iktatás időpontját 

- az ügyintéző nevét 

- az irattári tételszámot 

 - a beküldő adatait 

 - a címzett adatait 

 - hivatkozási számot (idegen szám) 

 - mellékletek számát 

 - az irat tárgyát 

 - kezelési feljegyzéseket 

 - az irattárba helyezés időpontját. 

o Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye: 

- amennyiben a küldeménynek a tárgyévben van előzménye, akkor azt az előzmény     

következő alszámára kell iktatni; 

- amennyiben a küldeménynek a korábbi évben (években) van előzménye, akkor az 

előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni és rögzíteni kell az iktatókönyvben az 

előirat iktatószámát, az előzménynél pedig az utóirat iktatószámát. A szerelést papír 

alapú irat esetében az iraton is jelölni kell. 

o Az iktatást végző személynek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt 

követő munkanapon be kell iktatni. 

o Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból 

tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

 

o Iktatáskor az iktatandó iratot a jobb felső sarokban el kell látni az érkeztető bélyegző 

lenyomatával. A bélyegző lenyomata tartalmazza az iskola hivatalos nevét, az iktató-

számot, az iktatás időpontját, az ügyintéző megnevezését, az irat mellékleteinek 

számát. 

o Az iktatókönyv adatait tartalmazó fájlt folyamatosan menteni kell a számítógépre, 

majd munkanap végén az elektronikus adathordozóra, illetve a hálózati adattárolóra. 

o Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni, 

és kinyomtatni. 

o A lezárt iktatókönyvet tartalmazó fájlt archiválni kell, és a biztonsági másolatot 

elektronikus adathordozón tűzbiztos helyen kell tárolni. 

o Nem kell iktatni: 

- a könyveket, tananyagokat 

- a meghívókat  

- a közlönyöket, sajtótermékeket 

- a reklámanyagokat, tájékoztatókat 

- nem szigorú számadású bizonylatokat 

- bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat 

- nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat 

- munkaügyi nyilvántartásokat 

- anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat 
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- visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

o Téves iktatás esetén az iktatókönyvben a bejegyzést „áthúzott” betűtípus formátummal 

érvényteleníteni kell oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés 

olvashatósága mellett – kétségtelen legyen. 

o A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 

o A titkárnő az érkezett iratot köteles az igazgatónak átadni, aki kijelöli az ügyintézést 

végző személyt (szignálás).  

o A szignálásra jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön 

utasításait (feladatok, határidő, sürgősségi fok, stb.) Ezeket a szignálás idejének 

megjelölésével teszi meg. 

o Az igazgató által szignált iratokat a titkárnő haladéktalanul eljuttatja a kijelölt 

ügyintézőhöz.  

o A titkárnő az ügyintézésre kiadott iratokat és ezek elintézésének határidejét számon 

tartja, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az igazgatónak 

jelzi.  

o Az ügyintéző az  ügy elintézése után, de legkésőbb az elintézés határidejének napjáig, az 

iratot  köteles visszajuttatni  a titkárnőnek.  

o Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben 

vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy 

személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 

 

Kiadmányozás 

 

o Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az igazgató és az 

általa ezzel a joggal rendelkező személy írhat alá. 

 

o A kiadmánynak tartalmaznia kell:  

- a fejlécben: 

- az iskola hivatalos nevét  

- az iskola székhelyét  

- az iskola OM azonosítóját 

 - az iskola elektronikus levélcímét 

 - az iskolai honlap címét 

 - az iskola telefonszámát 

 - az iskolai telefax számát 

 - az igazgató telefonszámát 

 - a gazdasági vezető telefonszámát 

 - a fenntartó megnevezését 

- az iktatószámot  

- az ügyintéző nevét  

- a mellékletek számát 

- a tartalmában: 

 - a címzett neve 

 - a kiadmány szövegrésze  

- láblécben: 

 - keltezés 

 - aláírás 

 - az aláíró neve 

 - az aláíró hivatali beosztása 

 - az iskola körbélyegzőjének lenyomata 
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o Az iskola által hozott határozatot meg kell indokolni.  

 

o A határozatnak tartalmaznia kell 

- a kiadmányban felsoroltakat 

- a rendelkező részt 

- a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését 

- amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást 

- a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat 

- a jogorvoslat lehetőségét. 

 

 

o Az iskola hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az igazgató adhat 

engedélyt. 

- A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:  

- a bélyegző sorszámát  

- a bélyegző lenyomatát  

- a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását  

- a bélyegző megőrzéséért felelős személy nevét  

- a bélyegző átvételének keltét  

- a bélyegző átvételét igazoló aláírást  

- un. „megjegyzés” rovatot a változások – visszaadás, elvesztés, megsemmi-    

   sítés –   feltüntetésére.  

- A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató személyes ellenőrzése mellett, meg kell  

 semmisíteni és erről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

- A hivatalos bélyegzőelvesztése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és az igazgatónak    

  haladéktalanul  kezdeményezni kell  ennek közleményben történő közzétételét.  

- A bélyegzőnyilvántartásért a gazdasági vezető felelős.  

 

Expediálás 

 

o Az iktatást végző személynek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon 

végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat 

elvégzése után dokumentálni kell a nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos 

információkat. 

o Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a 

napja megállapítható legyen.  

o Az iratokhoz a borítékolást a titkárnő készíti el. 

o A borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a 

kiadmány iktatószámát is.  

o A postai úton történő kézbesítéshez lehetőleg postakönyv kerüljön használatra, 

bélyeggel csak kivételes esetben kerüljön feladásra az irat. 

o Az eljáróval történő kézbesítés esetén az irat átvételét az iskolában maradó példányon 

kell elismertetni az átvevővel. 

 

 

Irattározás 

 

o Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 

végezni. 
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o A titkárnőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia, papír 

alapú irat esetén rá kell vezetnie tollal az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az 

előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülését. 

o A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és 

a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. 

o Az irattárba helyezés alkalmával a titkárnő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés 

szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben hiányosságot észlel az iraton, visszaadja az 

ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról. Ezt követően az iktatókönyv 

megfelelő rovatába be kell vezetni az irattárba helyezés időpontját. 

o Az irattárban a papír alapú ügyiratokat az irattári tételszám szerinti bontásban kell 

tárolni.  

o Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok 

utólagos olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig 

biztosítani kell. 

o   Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A 

kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. 

Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell 

készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a 

kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

 

Selejtezés 

 

o   Az ügyiratok selejtezését az igazgató által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő 

leteltével. 

o   Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az iskola hivatalos 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet és ennek 

mellékleteként tételszintű iratjegyzéket kell készíteni, 2 példányban, melyet iktatás 

után a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának kell továbbítani, 

a selejtezés engedélyezése végett.  Selejtezés alá kell vonni – az iktatott iratokon 

kívül – az iktatatlan (de az irattári tervben szereplő) iratfajtákat is. A levéltár az 

iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

o   A megsemmisítésről az igazgató az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik. 

o   A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében 

érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első 

napjától kell számítani. 

 

 

Levéltárba adás 

 

o A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem 

fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az iskola 

költségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak 

mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel 

együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön 

jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített 

jegyzéket – a levéltárral egyeztetett módon – elektronikus formában is át kell adni. 
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o Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert a 

nem selejtezhető iratokra az iskolának ügyviteli szempontból még rendszeresen 

szüksége van, vagy ha az illetékes közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges raktári 

férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési idő felülvizsgálata keretében az 

átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett időtartammal meghosszabbításra 

kerül. Ennek időpontját és a további őrzési évek számát dokumentáltan rögzíteni 

kell. 

 

 

 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

 

o   Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban 

minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani 

kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi 

adathordozó esetében. 

o Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az akár papír alapú, akár gépi 

adathordozón tárolt iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre 

munkakörük ellátáshoz szükségük van, vagy amelyre az igazgató felhatalmazást ad. 

A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

o Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 

alkalmazhatók: 

  a) „Saját kezű felbontásra!”, 

  b) „Más szervnek nem adható át!”, 

  c) „Nem másolható!”, 

  d) „Kivonat nem készíthető!”, 

  e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

  f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 

  g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

 Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű          

      adatok megismerését. 

 

V. Fejezet 

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DOKUMENTUMAI 

 

 Közösségi szolgálati jelentkezési lap 

 

A tanulónak a közösségi szolgálat megkezdése előtt közösségi szolgálati jelentkezési lapot 

kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a 

megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A 

formanyomtatvány kitöltését az osztályfőnök kezdeményezi. 

 

___________________________________________________________________________
Jelentkezési lap 

iskolai közösségi szolgálatra 
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Alulírott …………………………………………… tanuló a(z) Diószegi Sámuel Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépiskola ……… osztályos tanulója az  alábbi területeken (oktatási, 
kulturális, egészségügyi, szociális) kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: 
 
Kelt:…………………………. 
       
 
        …………………………………… 

tanuló aláírása 

Szülő, gondviselő nyilatkozata: 

Fent nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett 

területeken támogatom és tudomásul veszem. 

 

Kelt…………………………….. 

 

       …………………………………………… 
        szülő, gondviselő aláírása 

 

 

Közösségi szolgálati napló 

 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A naplóban  a fogadó szervezet 

képviselője aláírásával és a szervezet bélyegzőjével igazolja a teljesített órákat. 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást 

aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét 

és feladatkörét. Az együttműködési megállapodás megkötésére az igazgató jogosult. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA 
 

 
amely létrejött egyrészről _____________________________________________________– 

a továbbiakban Fogadó intézmény –,  

(Székhely: ………………………………..…………………………………………...; 

adószám: ……………………………………; képviseli:…………………..…………………..) 

 

 – a továbbiakban Küldő intézmény –,   



 17 

másrészről a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola (Székhely: 

4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27.; adószám: 18554456-2-09; képviseli: Balogh Péter 

igazgató) – a továbbiakban Küldő intézmény –,  

 

között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek): 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 6. § (4) bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat teljesítésének 

érdekében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

szabályozása szerint együttműködnek. 

Fogadó intézmény: 

a. Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök tekintetében a 

közösségi szolgálat végrehajtására. 

b. A kapcsolattartási feladatokra koordináló személyt jelöl ki: 

Személy neve: ____________________________________ 

Elérhetősége: ___________, e-mail: ______________________________ 

c. Mentort biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló közösségi szolgálati 

idejére. A mentor kijelöléséről a fogadó intézmény vezetője írásban gondoskodik az 

adott tevékenységi körökhöz kapcsolódó közösségi szolgálati órák megkezdése előtt 

5 nappal. 

A kijelölést követően haladéktalanul tájékoztatja a Küldő intézményt a mentor(ok) 

személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről. 

d. A mentor segíti a tanulót a közösségi szolgálattal összefüggő szervezeti és 

szakmai ismeretek megismerésében, a kapcsolódó feladatok ellátásában. 

 

e. Tevékenységi körök alapján felépülő Programot ajánl a közösségi szolgálatot 

teljesítők részére. 

f. Garantálja a helyi sajátosságokat, a települési jellemzőket előtérbe helyező 

ismeretek megszerzését, ez irányú tevékenységek végzését. 

g. A közösségi szolgálat során a tanulóval munkavégzésre irányuló szerződést 

nem köt. 

h. A közösségi szolgálat teljesítéséért juttatást, bérezést, térítést nem biztosít. 

i. Tájékoztatja a Küldő intézményt a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló 

igazolás kiállításának feltételeiről. A tanulók által teljesített közösségi szolgálati 

órákat a közösségi naplóban leigazolja. 

 

Küldő intézmény:  
a. Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó intézmény által biztosított 

lehetőségekről. 

b. Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó intézményben 

mailto:debrecen_pvfe@katved.gov.hu
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történő közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban. 

c. A Fogadó intézmény rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött 

Jelentkezési lapot és a szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát. 

d. A Fogadó intézmény által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít 

ki a tanuló részére.  

e. Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő, és záró foglalkozások 

megtartását. 

f. A tanulók állami balesetbiztosítása, valamint a felkészítő órák során a 

balesetvédelmi felkészítések által gondoskodik a tanulók balesetvédelméről. 

 

2. A közösségi szolgálat teljesítése a hivatali munkarend figyelembe vételével  

 zajlik, a Küldő és a Fogadó intézmény által egyeztetett időpontokban. 

 

Felek a fenti szerződésben foglaltakat, annak elolvasását és értelmezését követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

 

Debrecen, 20______________.  

__________________________ 
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

  

__________________________                                      Balogh Péter 

igazgató 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

A közösségi szolgálat dokumentálása a tanügyi dokumentumokban 

 

 A tanév végén az osztályfőnök a törzslapba, a bizonyítványba és az osztálynaplóba beírja a 

teljesített közösségi szolgálat óraszámát. 

Alkalmazott záradékok:  

 Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra közösségi szolgálatot 

 teljesített.  

A középiskola befejező évfolyamának végén: 

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot. 

 

Az  iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni 

megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig 

az intézménynél marad. 



 19 

  _______________________________________________________________________ 

 

IGAZOLÁS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 

 
Hivatalosan igazolom, hogy  

tanuló neve:   ……………………………...………………………….. 

születési helye, ideje: ……………………………………………….………… 

anyja neve:   …………………………………………………………. 

 

tanuló a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskolában  (4027 Debrecen, 

Böszörményi út 23-27.) a mai napig ……. óra közösségi szolgálatot teljesített. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

    P.H. 

       ……………………………………. 

                      igazgató 

___________________________________________________________________________ 

VI. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

o Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

o Ha az iskola jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek 

iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő 

ügyeket a jogutód iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

o Ha az iskola jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó 

intézkedésének megfelelően gondoskodik az előbb felsorolt feladatok ellátásáról. A 

jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az 

iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény 

vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

 

VII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

o Ez az iratkezelési szabályzat 2019. január 1-jén lép hatályba. 

o Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési 

szabályzat hatályát veszti. 

 

Debrecen, 2018. december 21. 

 

 

         Balogh Péter 

            igazgató 


