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IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

I. Az iratkezelés rendjének jogszabályi háttere 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

• a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, 

• a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet előírásai, 

• a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (az új adatvédelmi törvény), 

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, illetve a  

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok 

kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek 

készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

 

II. Az iratkezelés szervezeti rendje 

(335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet) 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 

szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 

iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működéséért, továbbá az iratkezeléshez 

szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért az intézmény vezetője 

felelős. 

 

16. § (1) A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és igényeinek megfelelően az iratkezelést 

a) központilag, egyetlen szervezeti egység vagy személy feladataként, 

b) osztottan, az ügyeket intéző szervezeti egységnél, vagy 

c) vegyes rendszerben, az a) és b) pontban foglaltak együttes alkalmazásával szervezheti 

meg. 

16. § (2) A szerv az elintézett ügyek iratait irattárban helyezi el. 
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17. § (1) Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés minden fázisára meg kell határozni 

azokat az előírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és az elektronikus iratot egyaránt 

tartalmazó ügyiratok egységének megőrzését, kezelhetőségét és használhatóságát. 

17. § (2) Az iktatott elektronikus iratnak az irat megnyitása nélkül is azonosíthatónak kell 

lennie. 

Az iratkezelést úgy kell megszervezni, hogy az intézménybe érkezett, ott keletkező, illetve 

onnan továbbított irat: 

• azonosítható, útja és fellelési helye követhető, ellenőrizhető, visszakereshető legyen; 

• tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

• kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

• szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez megfelelő feltételek 

biztosítva legyenek; 

• a beérkező iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 

• a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

• az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, az intézmény rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

Az iratkezelés fentiek szerinti működéséért az iskolatitkár felelős. 

Az intézményvezető gondoskodik: 

• az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszűntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 

módosítását; 

• az iratkezelést végző, azért felelős személy szakmai képzéséről és továbbképzéséről; 

• az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, iratminták és formanyomtatványok, 

számítástechnikai adathordozók, stb.) biztosításáról; 

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

naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok 

betartásáról. 

1. Az intézmény ügyvitelének rendje 

1.1. Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak 

Ügykör: azon ügyek összessége, csoportja, mely az intézmény életéhez, tevékenységéhez, 

illetve az intézmény tevékenységében közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe 

tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes intézményi 

dolgozónak kell gondoskodni. 
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Az intézmény főbb ügykörei: 

- vezetési ügykör 

- igazgatási ügykör 

- nevelési, oktatási ügykör 

- gazdasági ügykör 

- személyi, dolgozói ügykör 

- tanulói ügykör. 

Az ügyvitel az intézmény hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység. 

1.2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az 

ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője, valamint az 

általa kijelölt intézményvezető-helyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint: 

a.) Intézményvezető 

- előkészíti és kiadja az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályzatát; 
- jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására; 
- jogosult kiadványozni; 
- kijelöli az iratok ügyintézőjét; 
- meghatározza az iratok selejtezésének időpontját. 
 
b.) Intézményvezető-helyettes 
 
- ellenőrzi, hogy az intézményben az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési   
szabályzat előírásai szerint történjenek; 
- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira az 
iratkezelési szabályzat módosítására végett felhívja az intézményvezető figyelmét; 
- az intézményvezető távollétében jogosult az intézménybe érkező küldemények 
felbontására; 
- az intézményvezető távollétében jogosult a kiadványozásra; 
- az intézményvezető távollétében kijelöli az iratok ügyintézőjét; 
- irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár (titkárság) munkáját; 
- előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését. 
 
1.3. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei 
Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az 
ügyeket kísérő iratkezelés, az alábbi személyek feladata: 
 
Iskolatitkár: 
Munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai 
alapján végzi; a tudomására jutott hivatali titkot megőrzi. 
Feladatai: 
- a küldemények átvétele; 



5 
 

- a küldemények felbontása; 
- az iktatás; 
- esetleges előíratok csatolása; 
- kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 
- a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése, illetve átadása a kézbesítőnek; 
- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 
- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 
- az irattár kezelése, rendezése; 
- az irattári jegyzékek készítése; 
- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél. 
 
1.4. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok 
 

a.) Az intézményvezető a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az intézmény 
dolgozói közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja).  

b.) Az ügyintéző kijelölésével egy időben az intézményvezető: meghatározza az elintézés 
határidejét; esetlegesen utasításokat ad az elintézés módjára (pl.: lássa; megbeszélni, 
stb.) 

c.) Az intézményvezető által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul 
bevezetni az iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt 
ügyintézőhöz. 

d.) Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük 
figyelembe vételével köteles elintézni. 

e.) Az ügyintézés határideje: a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás 
napjától számított tizenöt nap; az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az 
intézményvezető dönt a határidőről. Amennyiben az intézményvezető másképp nem 
rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az iktatás napjától számított harminc 
nap. 

f.) Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a 
beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az 
ügyintézés eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia. 

g.) Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot – az 
esetleges kiadványozásra szánt kézirattal együtt – az ügyintéző köteles visszajuttatni 
az iskolatitkárnak. Iktatott irat esetében az irat visszavételét az iktatókönyvbe be kell 
jegyezni. 

h.) Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét 
számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az 
intézményvezetőnek jelentenie kell. 

i.) Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézkedés 
várható, az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitűzni, és ezt fel kell tüntetni az iraton. 

 
1.5. Felvilágosítás hivatalos ügyben 
 

a.) Az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az 
intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat. 

b.) Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján 
lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani. 
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c.) A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – igazolni kell, az igazolásul 
felhasznált másolat lebélyegzésével, aláírásával. Az irat és annak másolatának 
egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni. 

d.) Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak 
lényegét, az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

e.) Az intézményi ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell 
arra, hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne 
sérüljenek. 

 
1.6 Az intézményi bélyegzők 
 

a.) Az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az intézményvezető 
adhat engedélyt. 

b.) A tönkrement, elavult bélyegzőt az intézményvezető ellenőrzése mellett, meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

c.) A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést 
az intézményvezetőnek közleményben közzé kell tennie. 

d.) Az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a 
következőket kell tartalmaznia: 
- a bélyegző lenyomatát; 
- a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását; 
- a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét; 
- a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást; 
- „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) 

feltüntetésére. 
e.) A bélyegzők nyilvántartásáért az iskolatitkár a felelős. 

 
2. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 
2.1. Az iratkezelés 

- az intézménybe érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező 
iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása; 

- a kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára 
adása, kézbesítése; 

- az irattárazás, irattári kezelés, megőrzés; 
- a selejtezés és a levéltárnak való átadás. 

 
2.2 Irat 
Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, amely az intézmény működésével 
kapcsolatban bármilyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználására 
keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat. 
 
2.3.Irattári anyag 
Az intézmény és jogelődei működése során keletkezett, az intézmény irattárába tartozó 
iratok és az azokhoz kapcsolódó mellékletek. 
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2.4. Irattári terv 
Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyközöket, és az azokhoz kapcsolódó 
iratokat. Az irattári terv az iratok rendszerezésének alapja. 
 
2.5. Az iratkezelési szabályzat 
Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, 
nyilvántartását, irattárazását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. 
 
3. A küldemények átvétele és felbontása 
3.1. Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére az alábbi dolgozók 
jogosultak: 
- intézményvezető; 
- intézményvezető-helyettes; 
- iskolatitkár; 
3.2. Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére az intézmény vezetője, 
intézményvezető-helyettese és az iskolatitkára jogosult. A személyesen benyújtott iratok 
átvételét kérelemre igazolni kell. 
3.3. Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az intézményt 
illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 
3.4. Ha az irat burkolata sírülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 
kell írnia a „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és 
alá kell írnia. 
3.5. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a 
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, és a közalkalmazotti tanács részére érkezett 
leveleket. 
3.6. A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést 
igényel, a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak. 
3.7. A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az intézményvezető vagy az 
iskolatitkár felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos 
iratot tartalmaz. 
3.8. A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne lévő 
iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett 
mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény 
feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 
3.9. Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az 
iratra fel kell jegyezni. 
3.10. A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A 
küldeményt felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s 
azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul 
továbbítani kell a címzetthez. 
3.11. Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a 
küldemény névtelen levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
(fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, törvényességi 
kérelem stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek 
feltüntetése mellett jelezni kell. 
3.12. A felbontott küldeményeket az iskolatitkár köteles haladéktalanul az 
intézményvezetőhöz, annak távollétében az intézményvezető-helyetteshez továbbítani. 
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4. Az iktatás 
4.1. Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az 
intézményvezetője által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 
4.2. Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a 
beérkezés napján. 
4.3. A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény 
címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak iktatás céljából bemutatni. 
4.4. Iktatni kell: az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 
4.5. Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 
kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések 
értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl.: könyvelési bizonylatok). 
4.6. Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban 
naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált 
utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámának feltüntetésével, a 
körbélyegző lenyomatával és az intézményvezető aláírásával le kell zárni. 
4.7. Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 
4.8. Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám) esetén a téves bejegyzést 
érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 
4.9. Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is 
olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. 
4.10. Az iktatókönyvben egy-egy sorszámra csak egy ügyet szabad iktatni. 
4.11. Ha az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az 
utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az alapszámon (az első iktatási számon) kell 
kezelni. 
4.12. Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon 
kell kezelni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell 
az új iktatószámhoz. 
4.13. Az intézményvezető engedélye alapján, gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos 
tárgykörű, az év folyamán többször előforduló ügyeket. 
 
5. Kiadványozás 
5.1. A kiadvány az intézményi ügyintézés során belső vagy küldő ügyfél, szervezet, 
intézmény stb. számára készült hivatalos irat. 
5.2. Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadvány tervezetét. A 
kiadvány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő 
kiadvánnyal. 
5.3. Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadványozási 
joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézményben csak kiadványozási 
joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. 
5.4. Intézményünkben kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető 
beosztású dolgozók rendelkeznek: 
- intézményvezető: minden irat esetében; 
- intézményvezető-helyettes: a tanulókkal és az intézmény működésével kapcsolatos 
iratok esetében 
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5.5. Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadványozási joggal rendelkező dolgozó, a 
kiadványozás engedélyezése esetén „K” jelzéssel, dátummal és aláírással látja el, 
valamint rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, sokszorosítás stb.) 
5.6. A kiadványozásra engedélyezett tervezetet az iskolatitkár tisztázza. 
5.7. A tisztázással kapcsolatos előírások: 
- a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével; 
- a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az iratkezelési szabályzat 6. 
pontjában megfogalmazott követelményeknek; 
- leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel. 
5.8. Tisztázás után a kiadványozó eredeti aláírásával kell ellátnia az iratokat. 
5.9. A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet 
irat. Ilyen esetben az iraton a kiadványozó neve után „s.k.” jelzést kell tenni, és el kell 
látni az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. 
5.10. Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény 
körbélyegzőjének lenyomatával is. 
5.11. Az intézmény hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelménye: 
a.) A kiadvány felső részén: 
az intézmény megnevezése, logója, címe telefonszáma; 
b.) a kiadvány bal felső részén, a fejléc alatt: 
az iktatószám; 
az ügyintéző neve. 
c.) A kiadvány jobb felső részén, a fejléc alatt: 
az ügy tárgya; 
a hivatkozási szám vagy jelzés; a mellékletek darabszáma. 
d.) A kiadvány címzettje 
e.) A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is). 
f.) Aláírás 
g.) Az aláíró neve, hivatali beosztása 
h.) Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata 
i.) Keltezés 
 
5.12. A kiadványok továbbítása 
- a kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. 
- a kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az 
ügyintézőnek utasítást kell adnia. 
- a küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 
- a küldemény továbbítása történhet postai úton vagy kézbesítővel. 
- a továbbítás minden esetben az intézményvezető által hitelesített kézbesítő könyv 
felhasználásával történi. 
 
6. Az irattárazás rendje 
6.1. Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak el kell helyeznie az irattárban. 
6.2. Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. 
6.3. Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra 
kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az 
intézményvezető engedélyével lehet. 
6.4. Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 
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6.5.  Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi 
irattárban az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámos sorrendjében kell őrizni. A 
kézi irattár helye az intézmény iskolatitkári helyisége. 
6.6. Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint 
történő csoportosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő 
sorrendjében kell elhelyezni.  
6.7. Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 
napra, elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az irat visszaadását követően 
is meg kell őrizni. 
6.8. Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadványozási joggal 
felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 
 
7. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 
7.1. Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, 
és ki kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv 
szerint lejárt. 
7.2. Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, 
amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- hol és mikor készült a jegyzőkönyv; 
- mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés; 
- mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva; 
- milyen mennyiségű (kg.) irat került selejtezésre; 
- kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 
 
 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
 

I. Jogszabályi háttér: 
 

• 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

• Az Alaptörvény VI. cikke mindenki számára biztosítja a személyes adatok 
védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való 
jogot. 

• Az információs önrendelkezési jog az egyén „azon joga, hogy alapvetően maga 
döntsön személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról.” 15/1991. 
(IV.13.) AB határozat. Az információs önrendelkezési jog a személyes adatok 
védelmét biztosítja. 

 

II. Az adatvédelem szabályai 
 

• Az adatvédelem szabályai minden adatkezelőre vonatkoznak. 

• Az adatvédelmi szabályok betartása, adatkezelési szabályzat készítése 
kötelező mindenhol, ahol személyes adatokat kezelnek. 
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III. Adatbiztonság 
 

• Az új adatvédelmi törvény megállapítja a felelősséget. 
 

IV. Az adatbiztonság követelményeinek be nem tartása 
 

• A törvény lehetőséget biztosít az adatkezelő részére, hogy maga válassza 
meg az adatok biztonságát garantáló eszközöket és módszereket, 
ugyanakkor komoly anyagi és akár büntetőjogi szankciókkal is járhat az 
adatbiztonság következményeinek be nem tartása. 
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és 
végrehajtani, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a 
hozzáférhetetlenné válás vagy más események megelőzhetők legyenek. 
 
Megfelelő technikai védelemmel kell biztosítani, hogy eltérő célú 
elektronikus nyilvántartások ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók 
és az érintetthez rendelhetők. 
 
 

V. Adatfajták, adatkezelés, adatbiztonság 
 

• Adatfajták: 

•  
 
� Személyes adat 3. § (2) 
� Különleges adat 3. § 3.);b) 
� Közérdekű adat 3. § 5. 
� Közérdekből nyilvános adat 3. § 6. 

 

• Adatkezelés 3.  10. 
 

• Adatkezelési műveletek 3.  11-17. 
 

� Adattovábbítási nyilvántartást vezetni kell 
� Nyilvánosságra hozatal 
� Adatmegjelölés (pl. SNI-sek) 
� Törlés 
� Zárolás 
� Megsemmisítés 
� Feldolgozás 

 
Adatfajták: 
személyes adat: 
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az érintettel kapcsolatba hozható adatok – különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 
 
különleges adat: 

 
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a 
kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személye adata; 
 
közérdekű adat: 

 
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 
így különösen: a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 
megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 
közérdekből nyilvános adat: 

 
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 
 
Adatkezelés 3. § 10 
 
adatkezelés:  

 
az alkalmazott eljárástó függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen: gyűjtési, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
rögzítése; 
 
Adatkezelési műveletek 3. § 11-17. 
 
adattovábbítás: 

 
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
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nyilvánosságra hozatal: 

 
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
adattörlés: 

 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 
 
adatmegjelölés: 

 
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 
adatzárolás: 

 
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából; 
 
adatmegsemmisítés: 

 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
adatfeldolgozás: 

 
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
adatfelelős: 

 
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 
 
adatközlő: 

 
az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
 
adatállomány: 

 
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 
harmadik személy: 
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olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 
 

VI. Adatkezelési kötelezettség és lehetőség 
 

• Nyilvántartási kötelezettség 41. § 1. 
� Alkalmazottak adatai 41. § (2) (3) 
� Gyermekek adatai 41 § (4) 

• Adattovábbítás 
� Alkalmazottak adatai 41. § (5) (6) 
� Gyerekek adatai 41. § (7) (8) 

 
 

• További adatkezelés lehetősége 
 
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményekre való jogosultága. 
 

• Nyilvántartási kötelezettség 
 

A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési 
intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a 
jogszabályban előír nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információ rendszerébe 
bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében 
előírt adatokat szolgáltatni. 
 
1. Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok a következők 

lehetnek: 

• név, születési hely, idő, állampolgárság; 

• lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám; 

• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, 
� iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány; 
� munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba 

beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok; 
� alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak, és más elismerések, 

címek; 
� munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 
kártérítési kötelezés; 

� munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény továbbá 
az azokat terhelő tartozások és annak jogosultja; 

� szabadság, kiadott szabadság; 
� az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei; 
� az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei; 
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� az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok 
jogcímei; 

� egyéb adatok (a munkavállaló hozzájárulásával). 
 

2. Az adatok kezelésére jogosultak: 

• az alkalmazottak tekintetében az intézmény vezetője, helyettese; 

• az intézmény vezetője tekintetében a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Újhartyán 
 

3. Az adatok továbbíthatók: 
 
a fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 
államigazgatási szerveknek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 
jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szakszolgálatnak. 
 
4. Az intézményben a gyerekekről nyilvántartott adatok a következők lehetnek: 

 

• a gyermek neve, születési helye, ideje, neme, állampolgársága; 

• lakóhelyének, tartózkodási helyének címe; 

• társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat megnevezése, száma; 

• a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

• a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok; 

• az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok; 

• a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok; 

• a gyermekbalesetre vonatkozó adatok; 

• a gyermek oktatási azonosító száma; 

• egyéb adatok (a szülő hozzájárulásával). 
 

5. A gyermekek adatai továbbíthatók: 
 

a. a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási 
szerv és a nemzetbiztonsági szakszolgálat részére valamennyi adat; 

b. a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat 
intézményeitől a nevelési-oktatatási intézményeknek oda és vissza; 

c. az óvodai fejlődéssel kapcsolatban a szülőknek, az iskolának és a 
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek; 

d. a gyermek óvodai fel- és átvételével kapcsolatban az érintett 
intézménynek; 

e. valamint a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek. 
 
 

6. Titoktartási kötelezettség 
 
A pedagógust hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan adatot, 
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információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, 
és annak megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógusok egymás 
közti, a gyermek fejlődésével kapcsolatos megbeszélésére. 
 
7. Az adattovábbításra jogosult 
 
Az adattovábbításra az intézmény vezetője és az általa meghatározott vezető, vagy 
más közalkalmazott jogosult. 
 
8. Önkéntes adatszolgáltatás 

 
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. 
 
9. Az adatok statisztikai célú felhasználása 

 
Az alkalmazottak és gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra 
felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan 
módon kell azokat átadni. 
 
 

VII. A közoktatás információs rendszere (KIR) 
(Nkt. 41 § (1) a bejelentkezési kötelezettségről) 
(Nkt. 44. § a KIR rendszerről és működtetéséről (oktatási azonosító; 
tanuló és alkalmazotti nyilvántartás)) 
(és működtetéséről: oktatási azonosító, tanuló és alkalmazotti 
nyilvántartás;) 

  
A Közoktatás Információs Rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 
fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. 
A közoktatás Információs Rendszerébe az intézmény köteles bejelentkezni, valamint 
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 
 
1. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak: 
 

• aki tanulói jogviszonyban áll, 

• akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

• akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

• akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

• akit óraadóként foglalkoztatnak. 
 

2. A gyermek nyilvántartás tartalmazza a gyerek 
 

• nevét, nemét, állampolgárságát, 

• születési helyét és idejét, 
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• társadalombiztosítási azonosító jelét, 

• oktatási azonosító számát, 

• anyja nevét, 

• lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

• saját nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége 
tényét, 

• jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy a tanköteles-e, jogviszonya 
szüneteltetésének kezdetét és befejezésének idejét, 

• jogviszonya keletkezésének, megszűntetésének jogcímét és idejét, 

• nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

• jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

• nevelésének, oktatásának helyét, 
 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz 
kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 
szolgáltatást nyújtó részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi 
szerve részére. 
 
A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet 
ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
 
3. Az alkalmazott nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott 
 

• nevét, anyja nevét, 

• születési helyét és idejét, 

• oktatási azonosító számát, 

• végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási 
intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a 
végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének 
idejét, 

• munkaköre megnevezését, 

• munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

• munkavégzésének helyét, 

• jogviszonya kezdetének idejét, megszűntetésének jogcímét és idejét, 

• vezetői beosztását, 

• besorolását, 

• jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

• munkaidejének mértékét, 

• tartós távollétének időtartamát, 

• óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás 
megnevezését kell megadni. 

 
Az alkalmazotti nyilvántartásban adatot az érintett foglalkoztatásának 
megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez 
alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
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VIII. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 

(229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet) 
 
 
A közzétételi lista tartalmazza: 
 

• a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves 
munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 
jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

• a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes 
adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

• a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a 
pedagógiai programot tartalmazza. 
 

a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 
tartalmazza. 
 
8. Záró rendelkezések 
8.1. A szabályzat időbeli és személyi hatálya 
A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Jelen szabályzat 
és annak melléklete 2016. év szeptember hó 01. napján lép hatályba, és ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső 
utasítás. 
8.2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 
A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott 
munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény 
valamennyi alkalmazottja számára a tanári szobában, és a titkárságon. 
Az intézményvezetőnek, vagy az általa kijelölt felelős munkatársnak gondoskodni kell 
jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek 
hatálybalépése miatt szükséges. 
 
 
Újhartyán, 2016. szeptember 01. 
 
 
 
 
        Sósné Lauter Adrien 
          intézményvezető 
 

 
 
 

 


