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Az intézmény működését meghatározó jogforrások 

 
A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 
 

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

• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

• szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

• a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet  

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ámr.)  

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

• 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

• 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

OM rendelet 

• a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM rendelet 

 

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 
 

• Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

• az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény  

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

• 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény  

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

LXVI. törvény   

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

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

• a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi 

CLV. törvény  

• a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény  

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

• 4/2013, (I.11.) Korm.rendelet az államháztatás számviteléről 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet  
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• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet  

• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

• 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

• 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről  

• a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

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

rendelet 

• 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól  

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

• a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelet 

• a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet  

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

rendelet 

• a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált 

szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 

•  a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII: 28.) Korm. rendelet 

• 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről 

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

rendelet 

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

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

• a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

• az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről  

• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

• a mindenkor adott tanévre hatályos tanév rendje 
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A jelentkezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL kérjük kitölteni! 

 

Név: ……………………………………..20…/20… tanévben ………... osztályos tanuló 

JELENTKEZÉSI LAP KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA 

Közösségi szolgálatra jelentkezem, vállalom, hogy részt veszek a felkészítésen, a 

feladatot a legjobb tudásom szerint, fegyelmezetten teljesítem, és aktívan részt veszek a 

program értékelésén. Elfogadom, hogy a közösségi szolgálat az érettségi vizsgára jelentkezés 

feltétele, teljesítése csak a tanítási időn kívül lehetséges és részvételem nem jelent felmentést a 

következő napi tanórai kötelezettségek alól. 

A közösségi szolgálat során a baleset és munkavédelmi szabályokat betartom, a testi 

épségem megőrzésére fokozottan figyelek és a munkámat segítő felnőtt utasításait elfogadom 

és betartom. A közösségi szolgálatomról köteles vagyok naplót vezetni, ennek bemutatása a 

szolgálat elfogadásának feltétele. 

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezésem után, ha valamilyen ok miatt (betegség, 

kötelező iskolai elfoglaltság) a tervezett munkavégzési időpontokban nem jelenek meg, 

távolmaradásomat az osztályfőnökömnél igazolnom kell az ESZI házirendje szerint. 

Az alábbi területen kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: 

……………………………………………………….. területen …….………… órában 

A fogadó szervezet neve: …….…………………..….…………………………………. 

a szervezet címe:……………………………………………………………………….. 

a szervezet telefonszáma: ……………………………………………………………… 

a szervezet e-mail címe:………………………………………………………………. 

a kapcsolattartó neve és elérhetősége:……………………………………………….... 

Tervezett tevékenység: …………………………………………………………………. 

Dátum: ................................, ………….……...... 

 

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

tanuló aláírása 

Befogadó nyilatkozat (a fogadó szervezet tölti ki) 

Igazolom, hogy …………………………nevű tanuló, ………..tanévben …………………… 

………………………………szervezetnél/intézménynél a közösségi szolgálat teljesítését 

biztosítom. 

Dátum: ................................, ………….……...... 

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

a fogadó szervezet vezetőjének aláírása 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 
Alulírott ............................................................. (gyermek neve) szülője egyetértek azzal, hogy 

gyermekem a fent jelzett helyen és időpontban közösségi szolgálatot teljesítsen. 

Gyermekemnek a közösségi szolgálat ellátásának helyszínére való eljutásáról saját 

felelőségemre gondoskodom. 

Dátum: ............................, ……….................... 

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

szülő,gondviselő aláírása 
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AZ ENERGETIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 

BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA 

Hosszú bélyegzők: 
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Adószám: 18860366-2-17 
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A bélyegzők használati jogával rendelkezők: igazgató, közismereti igazgatóhelyettes, 

szakszakképzési igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, igazgatói titkárság, iskolatitkárság, 

kollégiumvezető. 
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I. A STÚDIÓ HASZNÁLATI RENDJE 

1. Stúdió és oktatástechnika 

1.1. Célja  

Elsősorban az oktató-nevelő munka auditív, vizuális, oktatástechnikai támogatása; 

másodsorban a tanulói hallgatói rendezvények, önszerveződések engedélyezett igényeihez 

technikai hátteret, személyi segítséget nyújtani. 

A stúdió működteti az iskolai kábeltévé-rendszert, a vezetékes hangrendszert, az editáló 

berendezést, a film- és videóvetítőket, az oktatástechnikai szertárat. 

2. Üzemeltetés 

2.1. Szolgáltatások 

2.1.1 Alap szolgáltatásként jelentkezhet 

 

− oktatást segítő anyagok felvétele a TV, rádió műsoraiból, 

− TV-adók műsorának kiadása kb. 50 fogadóhely (tanterem stb.) számára, 

− ünnepségek rendezvények hangosítása,  

− videó- és/vagy hanganyag készítése az eseményekről, 

− oktató-, és iskolatörténeti anyagok (videó- és hang) közvetítése, 

− magnón, CD-n, LP-n rögzített hanganyag sugárzása, 

− élő hang sugárzása, közlemények közzététele, 

− tanórai oktatástechnikai szolgáltatások, 

− kísérleti, demonstrációs eszközök összeállítása, 

− oktatási segédeszközök (kísérleti eszközök, vetítők, számológépek, térképek, stb.) 

karbantartása, tárolása, kiadása, visszavétele, 

− oktatási segédanyagok (kréta, szivacs, fólia, tábla-toll stb.) rendelése, kiadása, 

− oktatóanyagok (tablók, diasorozatok, videó-filmek stb.) kikölcsönzése. 

2.1.2. Különleges szolgáltatásként jelentkezhet 

 

− országos, megyei, városi tanulmányi versenyeken oktatástechnika működtetése, 

−  konferenciák előadás-technikájának teljes körű működtetése, 

− ünnepélyekhez, előadásokhoz videofilm készítése, vágása, utóhangosítása, 

− hangfelvétel készítése élőhangról, 

− zenei aláfestés, hanganyagszerkesztés, összeállítás, 

− köznevelési akciók támogatása képpel-hanggal, 

− videó-kivetítő (projektor) és epi(dia)szkóp biztosítása. 
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2.2. Igénybejelentés 

 

Normál igényeket a stúdióban, személyesen vagy telefonon lehet bejelenteni, legkésőbb a 

teljesítést megelőző munkanapon.  

Különleges igények esetén az informatika központ vezetőjével, az igazgatóval, illetve a 

közismereti igazgatóhelyettessel történt előzetes egyeztetés után telefonon vagy elektronikus 

levélben. 

A munkaidőn túli igények egy héttel, a hétvégi- vagy ünnepnapi igénybevétel, egy hónappal az 

esemény előtt kezdeményezhetők. 

 

2.3 Engedélyezés 

 

Az iskolán belüli szokványos igények teljesítéséhez nem szükséges további engedély. 

Végrehajthatóságáról a stúdió dönt. Panasz esetén a nevelési igazgatóhelyetteshez lehet 

fordulni. 

Az iskolán belüli különleges igényt az igazgatóhelyettes engedélyezi. Az iskolán kívül 

felmerülő minden igény az igazgató jóváhagyásával teljesíthető. 

A kísérleti eszközök elektromechanikus hibáit a stúdió, az iskolai karbantartók bevonásával 

javítja. 

A stúdió által működtetett rendszerek elektronikus hibáit külső céggel is javíttathatja, a 

betervezett és engedélyezett költségkereten belül, amennyiben a javítás a stúdió saját 

lehetőségeit meghaladná, úgy a javíttatásról az iskola vezetősége dönt. 

  

II. INFORMATIKAI REND 

1. Fejlesztés 

1.1. Igénybejelentés 

 

- Informatikai fejlesztési igényeket az Informatikai vezetőhöz kell eljuttatni írásban. 

- A beérkező igényeket az IK vezető gyűjti és egészíti ki szakmai észrevételeivel, 

majd ha szükséges továbbítja a megfelelő döntéshozói fórumokra. (IT, igazgató, 

kuratórium stb.) 

1.2. Hardver, szoftver beruházás 

 

- Az adott időszakra szóló beruházási terv készítése kapcsán a begyűjtött igények 

alapján, és az IT által jóváhagyott feltételeknek megfelelően (informatikai stratégia, 

informatikai szabványok, típuskonfigurációk) a felhasználói szervezet vezetőjével 

együttműködve az IK specifikálja a beszerzendő informatikai eszközök műszaki 

paramétereit és becsüli meg annak költségét. 

- A jóváhagyott beruházási tervben meghatározott időpontban az eszköz beszerzését 

az IK kezdeményezi, részt vesz az ajánlatkérés kidolgozásában, az ajánlatok 

értékelésében. 
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- A beérkezett eszközt a gazdasági csoport nyilvántartásba veszi, és az IK a 

nyilvántartást kiegészíti az üzemeltetéshez szükséges műszaki paraméterek 

rögzítésével. 

- Az új eszköz üzembe helyezését az IK végzi és az aktiválást kezdeményezi a 

gazdasági csoportnál. 

2. Hardver felújítás  

 

- A már üzembe helyezett eszköz felújításának műszaki feltétételeit, 

gazdaságosságát a beruházási terv készítésekor az IK véleményezi 

- A jóváhagyott felújítási terv alapján a beruházásnál leírtak szerint jár el az IK. 

2.1. Hardver értékesítés 

 

- Elavultnak vagy szükségtelennek ítélt eszköz értékesítése előtt IK megvizsgálja 

annak intézeten belüli használhatóságát, és javaslatot tesz az értékesítésre vagy a 

további felhasználásra 

- Az IK javaslatot tesz az értékesítésből származó bevétel felhasználására. 

3. Szoftverfejlesztés  
 

- Amennyiben a jóváhagyott igénynek megfelelő szoftver dobozos termékként nem 

szerezhető be úgy az IK a felhasználó szervezettel közösen elkészíti a szoftver 

előzetes követelmény specifikációját. 

- A követelményspecifikáció alapján IK javaslatot tesz a fejlesztés módjára (belső, 

külső) és megbecsüli annak költségét. 

- Amennyiben a fejlesztéshez szükséges erőforrás felhasználás (pénz, munkaerő) 

jóváhagyása megtörtént, IK elkészíti a rendszertervet, illetve kezdeményezi annak 

elkészítésére történő ajánlatok bekérését, a szerződés megkötését. 

- Az IK és a felhasználó szervezet által jóváhagyott rendszerterv alapján a program 

kódolást az IK végzi, illetve külső fejlesztés esetén kezdeményezi annak 

elkészítésére történő ajánlatok bekérését, a szerződés megkötését. 

- A kész szoftver tesztelését IK és a felhasználó szervezet közösen végzi. 

- Minden szoftverfejlesztés kapcsán készíteni illetve készíttetni kell egy felhasználói 

és egy fejlesztői dokumentációt. 

- Az elkészült és letesztelt szoftverterméket a gazdasági csoport nyilvántartásba veszi, 

és az IK a nyilvántartást kiegészíti az üzemeltetéshez szükséges műszaki 

paraméterek rögzítésével. 

4. Üzemeltetés 

4.1. Hibák, igények bejelentése, ügyfélszolgálat  

 

- Informatikai eszközökkel kapcsolatos hibát, problémát csak az IK 

ügyfélszolgálatára telefonon vagy írásban történő bejelentés után kezd kivizsgálni 

az IK. 

- Minden hibabejelentésről és a hiba javításának körülményeiről munkalap készül. (1. 

számú melléklet: Munkalap). A munkalapok megfelelő kitöltéséért a munkát végző 

felelős. 
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- A munkák IK dolgozók közötti elosztását az informatikai csoport vezetője végzi a 

leterheltség és a feladat sürgősségének mérlegelése után. 

- Amennyiben a hiba házon belül nem javítható, az IK vezető kezdeményezi a javítás 

megrendelését külső vállalkozók felé. 

4.2. A hálózat és az Internet kapcsolatok üzemeltetése, karbantartása  

 

- Az Internet kapcsolatokhoz tartozó aktív eszközök és központi számítógépek 

konfigurálási feladatait az IK e feladattal megbízott munkatársa(i) végzi(k) a 

biztonsági előírások következetes betartásával. 

- A tűzfal beállításain csak az IK vezető engedélyével lehet változtatni. 

- A kapcsolat külső hibája esetén a szolgáltató által megadott telefonszámon az IK 

vezető teszi meg a hibabejelentést.  

- Számítógépek (nyomtatók) hálózatra csatlakoztatását, ill. hálózatról leválasztását 

csak az IK dolgozói végezhetik 

- A számítógépek hálózati beállításait csak az IK dolgozói változtathatják meg. 

-  A géptermekben és laborokban elhelyezett számítógépeket, az irodai 

számítógépek(et) hálózatát megfelelő védelemmel (Pl. router) kell elválasztani 

egymástól. 

- Az ESZI hálózatán csak a TCP/IP protokoll használható. A számítógépek 

(nyomtatók) IP címeit az IK központilag tartja nyilván. 

4.3. Szerverek üzemeltetése, karbantartása  

 

- Az ESZI központi szerverei folyamatos, 24 órás üzemben működnek. 

- Az ESZI központi szerverein – megfelelő igénybejelentés alapján - az új 

felhasználók felvétele, a jogosultságok beállítása, módosítása az IK e feladattal 

megbízott munkavállalójának feladata. 

- Igény esetén egy-egy könyvtár vagy állománycsoport adatgazdai feladatait más 

megfelelően kiképzett felhasználó is elláthatja. 

- Minden azonosítóval rendelkező felhasználó (diákok, hallgatók, tanárok, egyéb 

alkalmazottak) jogosult használni az ESZI központi erőforrásait (web szerverek, file 

szerveren tárolt adatok, adatbázis szerver, 1 db e-mail cím, Internetes böngészés 

stb.) a meghatározott időintervallumokon belül és az adatok meghatározott körére. 

4.4. Géptermek és labor számítógépek üzemeltetése, karbantartása  

 

- A számítógéptermekből és laborokból az ESZI irodai szegmense nem lehet elérhető, 

a megfelelő eszközökkel biztosítani kell a biztonságos leválasztást (router). 

- A számítógéptermek használatát - a géptermek felhasználóival egyeztetett és 

jóváhagyott - külön használati rend szabályozza. A géptermi számítógépeken futó 

szoftvereket legalább havonta egyszer újra kell installálni, mégpedig úgy, hogy 

előzőleg minden adat törlésre kerül. 

- A géptermekben elhelyezett vagy ahhoz kapcsolódó nyomtatók használatát – a 

költségek minimalizálása érdekében – ellenőrizni, ill. korlátozni szükséges. 
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4.5. Irodai számítógépek üzemeltetése, karbantartása  

 

- Irodai számítógépek áthelyezését (szoba váltás, tulajdonos váltás) csak az IK 

dolgozói végezhetik megfelelő munkalap alapján. Az áthelyezés befejése után a 

munkalap másolatát az IK ügyfélszolgálata köteles eljuttatni a tárgyi eszköz 

nyilvántartóhoz. 

- A nyomtatókban kiürült festékkazetták cseréjét csak az Igazgató (IK vezető) 

engedélyezheti és IK erre kijelölt dolgozója végzi. A festékkazetta cserék 

időpontjáról nyomtatónként nyilvántartást vezet az IK.  

5. Biztonság 

5.1. Mentés 

- A munkaállomásokon tárolt adatok biztonságos tárolásáért a felhasználó felelős. 

- Minden felhasználó köteles gondoskodni az általa fontosnak ítélt, de az intézmény 

működését közvetlenül nem befolyásoló adatok adathordozóra történő mentéséről. 

- Minden olyan adatot, amelynek sérülése vagy hiánya az intézmény működését a 

legkisebb mértékben is befolyásolhatja, a központi file szerveren kell tárolni vagy a 

felhasználó saját könyvtárában vagy a közös könyvtárak valamelyikében. 

- A központi file szerveren tárolt adatok mentéséről és szükség esetén azok 

visszatöltéséről az IK köteles gondoskodni.  

5.2. Jelszavak kezelése  

 

- Minden felhasználó a rendelkezésére bocsátott jelszavakat köteles titkosan kezelni, 

másnak át nem adni, időnként megváltoztatni. 

- A központi erőforrások aktuális jelszavait zárt borítékban és páncélszekrényben kell 

tárolni, azokat csak az arra feljogosított munkavállalók ismerhetik.  

5.3. Vírusvédelem 

- Az automatikus vírusvédelmi rendszer telepítése és üzemeltetése az IK feladata. 

- A felhasználó a vírusvédelmi rendszert nem távolíthatja el, beállításain nem 

változtathat. 

- Vírus észlelése esetén az IK ügyfélszolgálatot minden esetben értesíteni kell! 
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IV. A SZÁMÍTÓGÉP SZAKTANTERMEK MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS 

HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

1. A szaktantermek felügyelete 

1.1. Az ügyelet célja 

 

Az ügyelet legfontosabb célja, hogy; 

− a tanulók délután is használhassák a szaktantermeket az IT által jóváhagyott időben; 

− baleset és káreset megelőzése érdekében tanári felügyelet mellett; 

− a terem szakmai célokra legyen használva; 

− s ehhez, ha igénylik, szakember segítségét is igénybe tudják venni. 

1.2. Az ügyeletes feladatai 

− Az ügyelet az aktuális terembeosztási rend szerint (jellemzően 1400 órától 18
30

-ig) 

tart. 

− Az ügyeletes végig elérhető legyen, a bent lévő tanulók által ismert helyen 

tartózkodjon. 

− Legkésőbb 14
00

 órakor nyissa ki a számítástechnika szaktantermeket. 

− 14
15-ig helyezze el a termekben a nyilvántartó lapot.  

−  A géptermek 1400 és 1530 között állnak a diákok rendelkezésére, előzetes igény 

bejelentésével más időpontban is használhatják a géptermeket. 

− Ez idő alatt az ügyeletesnek nem kötelező végig a szaktantermekben lennie, 

de minden ott történő eseményért felelős: 

= szakmai, vagy azzal összefüggő problémák esetén segítsen a tanulóknak; 

= a tanulókkal tartassa be a balesetvédelmi előírásokat, 

= a számítógéptermek használati rendjében előírtakat, 

= a tanulók hangoskodással nem zavarhatják társaikat vagy másokat, 

= iskolához nem illő programokkal nem foglalkozhatnak, 

= kitiltott tanulók nem tartózkodhatnak a termekben. 

− Így rendszeresen, gyakran ellenőrizze mindegyik termet. 

− Zárórakor a tanulókat küldje ki a teremből. 

− Ha eddig még nem volt, akkor szellőztessen. 

− A takarítókra nem tartozó rendetlenségeket szűntesse meg. 

− Szóljon a takarítóknak. Takarítás nélkül a pecsételt termeket tilos zárni. 

− A szaktantermek mindegyikében ellenőrizze a winchesterek tartalmát, hogy a 

következő nap tanóráira előkészítettek legyenek. A másnapi tanórákhoz szükséges 

szoftverek működőképes állapotának ellenőrzése, a nem működő vagy nem jól működő 

gépek esetén hibaelhárítás a feladata. Ehhez tájékoztatást a hibabejelentő füzetek és a 

nyilvántartási lapok adnak.  

− Kitiltott tanuló nevét, a tiltás utolsó napjának jelölésével, jegyezze be. 

1.3.  Zárás: 

− minden terem 

= minden ablakát bezárni, 

= áramtalanítani, 

= az ajtókat bezárni, 
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− a riasztót üzembe helyezni, 

− a kulcsdobozt a portán, aláírással leadni. 

1.4. Az ügyeletes karbantartási feladatai 

− Gondoskodik a szükséges szoftverek winchesterre helyezéséről. 

− Folyamatosan ellenőrzi a merevlemezek tartalmát. A hiányzó vagy hibás file-okat 

pótolja. Figyelemmel kíséri a folyamatosan vagy nagy gyakorisággal problémát okozó 

tanulók személyét s, ha kell, intézkedési javaslatot tesz a vezetőtanár felé. 

− Gondoskodik a berendezések üzemképes állapotának megőrzéséről. 

− Folyamatosan figyelemmel kíséri a berendezések állapotát. Probléma esetén intézkedik 

és/vagy értesíti a szak vezetőjét. 

− Gondoskodik a berendezések működési feltételeinek biztosításáról. 

− Folyamatosan figyelemmel kíséri a nyomtatók festékkazettáinak állapotát, a 

nyomtatópapírok mennyiségét; időben jelzi, ha megrendelésük esedékes. 

− Gondoskodik a szaktanterem rendjéről. 

− Folyamatosan figyelemmel kíséri a terem általános rendjét (számítógépek, nyomtatók, 

kábelek, stb. helyükön legyenek). Megrongálódott berendezési tárgy, teremdísz, 

tájékoztató, stb. esetén intézkedik és/vagy értesíti a szak vezetőjét. A tanulók által 

elhagyott tárgyakat begyűjti. Cseréli a gépnyilvántartó papírt. Felesleges dolgokat - pl. 

otthagyott nyomtatványokat - eltávolít. Figyel a terem tisztaságára, szépségére, 

általános rendjére. Ennek érdekében intézkedik, és javaslatokat tesz a szak vezetője felé. 

− Egyéb tennivalókat a munkahelyi vezető írhat elő. 

2. A számítógépek használati rendje 

1) A szaktantermeket tanítási idő alatt csak a tanórákon lehet használni. A tanítás 

befejezésététől a délutáni nyitva tartási időben a termek gyakorlásra, feladat készítésére, 

egyéni programok fejlesztésére igénybe vehetők. (Kivéve a szakkörök, tanfolyamok 

idejét.). A nyitva tartási idő a terem bejáratánál megtalálható. 

2) A szaktantermek csak szakmai célokra használhatóak. Játék csak a kijelölt időszakban 

megengedett. 

3) A számítógépek szakszerű, gondos használata kötelező. A tudatlanságból vagy 

szándékosan okozott kárért a tanuló (ill. eltartója) anyagilag is felel. A 

szaktantermekben étkezni tilos! 

4) A tanuló a számítógép használatról köteles minden alkalommal az előírt nyilvántartást 

vezetni. 

5) A tantermekben a kábelekhez nyúlni szigorúan tilos! A 327. gépteremben az asztalok 

mögé menni szigorúan tilos! 

6) A számítógépek, perifériák rendellenes működését, meghibásodását a nyilvántartó lapra 

kell beírni, vagy valamelyik számítástechnika szaktanárnak, ügyeletesnek jelezni. 

7) Adathordozó használatakor a tanuló köteles vírusellenőrzést végezni rajta, vagy a 

szaktanárt arra felkérni. 
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8) Tanuló a gépek winchesterén kialakított D meghajtón belül, a saját vezeték-nevéről 

elnevezett alkönyvtárban tárolhat egyéni, iskolai file-okat, de ezek sértetlenségét 

garantálni nem tudjuk és hetente letörlésre is kerülnek. A hálózati saját könyvtárban 

elhelyezett tanulói állományok a tanév végéig őrződnek meg. 

9) Minden tanulónak kötelessége, hogy a saját könyvtáron kívüli területen lévő file-ok és 

könyvtárak eredeti állapotban maradjanak meg. Tehát a létrehozás, törlés, módosítás, 

stb. tilos, ill. csak tanári utasításra végezhető. 

10) A gépterem nyomtatóiba szükséges (megfelelő minőségű A4-es) papírról mindenki 

maga gondoskodik. Nyomtatás csak az indokolt példányszámban megengedett. 

11) A tanításhoz - tanuláshoz biztosított szoftverek az iskola tulajdonában vannak. Így ezek 

eltulajdonítása, engedély nélküli lemásolása lopásnak minősül, s ennek megfelelő a tett 

büntetőjogi következménye is. 

12) A tanításhoz - tanuláshoz biztosított szoftverek szerzői jogvédelem alatt állnak, így 

ellopásuk, engedély nélküli használatuk, megmásításuk, vagy az eredeti céltól eltérő 

módon való használatuk törvénybe is ütköző cselekedet, melynek következménye az 

iskolai fegyelmi büntetésen túl a szigorú büntetőjogi felelősségre vonás. 

13) A gépteremben tartózkodók viselkedésükkel nem zavarhatják mások munkáját és 

kötelesek megőrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. 

14) E használati rendbe ütköző cselekedet vagy arra irányuló szándék a gépterem használati 

jog felfüggesztését vonhatja maga után. Valamelyik számítástechnika szaktanteremből 

időlegesen kitiltott tanuló a középiskola összes géptermét csak kötelező tanórában 

használhatja.  

3. Nyilatkozat 

 

A számítógép szaktantermek használati rendjéről az ott tartózkodóknak tájékoztatást kell adni, 

melynek tudomásulvételét az alábbi nyilatkozat aláírásával, rögzíteni kell. 

 

− Tudomásul veszem, hogy a használati rend megsértését a szaktermekből való kitiltás, 

illetve súlyosabb esetben fegyelmi büntetés követi. 

− Tudomásul veszem, hogy az iskolai szoftverek meg nem engedett módon való 

használatáért, az ebből eredő bárminemű károkozásért az iskolai fegyelmin túl 

büntetőjogilag is felelősségre vonnak. 

− Tudomásul veszem, hogy vírusprogram előállításáért, terjesztéséért az iskolai 

fegyelmin túl büntetőjogilag is felelősségre vonnak. 

− Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok jelezni tanáromnak, ha bármelyik iskolai 

számítógépen vírust találok, vagy működésében arra utaló jelet tapasztalok. 

− Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok jelezni számítástechnika tanáromnak vagy a 

szak vezetőjének azt, ha vírusírásról vagy vírusterjesztés szándékáról tudomást szerzek. 

− Tudomásul veszem, hogy hálózat használatakor, az Internet és az elektronikus levelezés 

igénybevételekor az ott érvényes etikai normákat is maradéktalanul be kell tartanom. 

− Mindezeket aláírásommal igazolom. 
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V.  A TANIRODA HASZNÁLATI RENDJE 

1. A tanirodát csak az ESZI tanulói, és az ott tanító tanárok vehetik igénybe – a 

tanirodában kifüggesztett – tanirodai órarendben meghatározott időintervallumon 

belül és az ott megjelölt céllal. 

2. Középiskolai diákok a termet csak a tanirodai órarendben rögzített tanórákon 

vehetik igénybe, vagy külön engedéllyel.  

3. A tanórák ideje alatt a tanirodában csak a foglalkozáson résztvevők 

tartózkodhatnak. 

4. A teremben csak tanár jelenlétében szabad tartózkodni. 

5. A termet óra végén kulcsra kell zárni és óra elején a tanár nyitja ki. 

6. A tanirodában tilos étkezni, inni, élelmiszert bevinni, mobil telefont használni. Ez 

utóbbit ki is kell kapcsolni 

7. A tanirodát használók kötelesek ügyelni a helyiség rendjére, tisztaságára, 

viselkedésükkel nem zavarhatják mások munkáját. 

8.  A tanirodában elhelyezett notebookok, csak tanári engedéllyel és felügyelettel 

használhatók. Minden diák a jelenléti íven aláírásával igazolja, mely nyilvántartási 

számmal rendelkező notebookot vette használatba és azért ő (illetve eltartója) anyagi 

felelősséggel tartozik. 

9. A tanirodában telepített hardver és szoftver eszközök csak a rendeltetésüknek 

megfelelően használhatók, azokat megváltoztatni, megsérteni tilos. Az okozott 

károkért a számítógépet használó (ill. eltartója) anyagilag felelős.  

A taniroda használók a géptermi hardver eszközöket nem mozdíthatják el eredeti 

helyükről, nem vihetik ki a helyiségből, az eszközökhöz tartozó kábelezésen nem 

módosíthatnak. 

10. A taniroda használók a terembe telepített rendszer és felhasználói szoftverek működést 

befolyásoló alapbeállításain nem változtathatnak, nem készíthetnek róluk 

másolatot és nem törölhetik azokat vagy azok bármely összetevőjét. Szerzői jogi 

védelem alatt álló szoftver lemásolása, engedély nélküli használata, megmásítása, 

eredeti céltól eltérő használata törvénybe ütköző cselekedet, amely büntetőjogi 

eljárást von maga után. 

11. A tanirodai számítógépekre telepített vírusvédelmi rendszert kikapcsolni, 

hatástalanítani, vagy bármely beállítását megváltoztatni szigorúan tilos. 

Mágneslemez használata ellőtt a vírusellenőrzés minden esetben kötelező. A védelmi 

rendszer vírusjelzése esetén a jelenlévő tanárt, teremfelügyelőt vagy az Informatikai 

Központ bármely dolgozóját haladéktalanul értesíteni kell. 

12. A SuliNet az Internet és az Intranet következőkben felsorolt etikai normái a taniroda 

használók számára kötelező érvényűek: 

Etikátlan és elfogadhatatlan minden olyan cselekvés, amely arra irányul, hogy valaki 

• megpróbáljon jogosulatlanul hozzáférni az Internet vagy az Intranet 

erőforrásaihoz,  

• más célra használja az Internetet vagy az Intranetet, mint amire felhatalmazást 

kapott, 
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• megzavarja az Internet vagy az Intranet működését, pazarolja az Internet vagy az 

Intranet emberi és fizikai erőforrásait, 

• tönkretegye vagy megbontsa a számítógépes adatbázisok sértetlenségét, 

• megsértse a személyiségi jogokat, betörjön mások magánéletébe 

 

13. A tanirodát használók adataik tárolására csak a kijelölt könyvtárakat használhatják. A 

hálózati könyvtárakban elhelyezett adatok biztonságáért az Informatikai Központ 

felelősséget vállal, de azok rendszeres törlése, mentése a gépterem használó feladat. A 

merevlemezeken ill. hálózati meghajtókon csak a tanulmányokkal összefüggő 

állományok tárolhatók. A tanulmányok befejeztével a felhasználói jog és a hálózati 

könyvtár tartalma – külön igazgatói engedély hiányában – törlésre kerül. 

14. A tanirodai hardver vagy szoftver eszközök hibás, rendellenes működését jelezni kell 

a jelenlévő tanárnak vagy az Informatikai Központ bármely dolgozójának. 

 

A taniroda használati rendjébe ütköző cselekedet vagy arra irányuló szándék a taniroda 

használati jog felfüggesztését vonhatja maga után. 

 

VI. FIZIKA SZERTÁR HASZNÁLATI RENDJE 

1. Általános rész 

 

A fizika labor alapvető feladata, hogy helyet biztosítson a Technikum tanulói részére a fizika 

tanórákon bemutatandó tanári demonstrációk előkészítésére és bemutatására, tanórán, szakkörön és 

versenyfelkészítés során történő tanulói kísérletek elvégzésére. 

Ebben a helyiségben kerülnek tárolásra az oktatáshoz szükséges eszközök is. 

2. Használati rend 

2.1. A fizika labor időbeosztás 

 

A fizika labor időbeosztását az óraterem beosztási lap tartalmazza  
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2.2. Tanulókra vonatkozó szabályok 

 

− A tanulók a laborban csak a tanórához, szakköri foglalkozáshoz legszükségesebb 

felszereléseket vihetik be (pl. könyv, füzet). 

− A tanulók óraközi szünetekben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a laborban. 

− A tanulók kísérleteket csak tanári felügyelettel végezhetnek. 

2.3. Szaktanárokra vonatkozó szabályok 

 

Minden, a fizika szertárban tanórát tartó szaktanár köteles a tanulókkal a rájuk vonatkozó használati 

rendet a tanév első tanóráján ismertetni és a tanév során azt betartatni! 

A kísérletek tanórára történő előkészítésekor, a tanórai kísérletezéskor a balesetvédelmi és 

tűzvédelmi utasításokat mindenki köteles betartani! A fizika laborban tilos a dohányzás! 

A szaktanár a tanórára történő kísérlet-előkészítést, tanórák utáni helyrerakodást - igény szerint- az 

oktatástechnikus bevonásával végzi. 

A szaktanár köteles minden általa használt eszközt használat után az eredeti állapotában 

helyretenni. 
A szaktanár az aznapi utolsó óra után távozáskor köteles meggyőződni: 

− a labor rendjéről (székek helyretétele), 

− a labor teljes áramtalanításáról (főkapcsoló lekapcsolásáról, asztalok áramtalanításá-

ról), 

− ajtók, ablakok zárt állapotáról. 

 

A fizikaszertárból bármely eszközt elvinni csak a közös törzsszámfelelős tudtával lehet (kivétel: 

más tanteremben tanórára történő felhasználás), az épületből eszközt kivinni csak az igazgatói 

utasításban meghatározott engedélyeztetéssel lehet. 

Amennyiben nem szakmai órák történnek a laborban, az ott órát tartó tanár köteles a terem általános 

rendjéért felelni. A tanulók a laboreszközökhöz ezen esetben nem nyúlhatnak. 

 

VII. KÉMIA SZERTÁR LABOR, KÖRNYEZETVÉDELMI LABOR 

HASZNÁLATI RENDJE 

1. Általános rész 

A kémia labor alapvető feladata, hogy helyet biztosítson a szakközépiskola tanulói részére a 

kémia tanórákon bemutatandó tanári demonstrációk előkészítésére és bemutatására, tanórán, 

szakkörön és versenyfelkészítés során történő tanulói kísérletek elvégzésére. 

Ezen helyiségekben kerülnek tárolásra az oktatáshoz szükséges vegyszerek (mérgek, 

tűzveszélyes anyagok) is. 

2. Használati rend 

2.1. A kémia labor időbeosztása 

 

A kémia labor időbeosztását az elektronikus napló tartalmazza. Kémia órákon kívül egyéb 

tanórák megtartásának is a helyszíne. 
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2.2. A tanulókra vonatkozó szabályok 

 

A tanulók a laborba csak a tanórához, szakköri foglalkozáshoz legszükségesebb felszereléseket 

vihetik be (pl. könyv, füzet). 

A tanulók óraközi szünetekben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a laborban. 

A tanulók kísérleteket csak tanári felügyelettel végezhetnek, a munka-, tűz-, és balesetvédelmi 

szabályok betartásával. 

2.3. Szaktanárokra vonatkozó szabályok 

 

− Minden, a kémia laborban tanórát tartó szaktanár köteles a tanulókkal a rájuk vonatkozó 

használati rendet a tanév első tanóráján ismertetni és a tanév során azt betartani! 

− A kísérletek tanórára történő előkészítésekor a tanórai kísérletezéskor a balesetvédelmi és 

tűzvédelmi utasításokat mindenki köteles betartani! A kémi laborban tilos a dohányzás! 

− A szaktanár a tanórára történő kísérlet-előkészítést, tanórák utáni helyrerakodást - igény 

szerint - az oktatástechnikus bevonásával végzi. 

− A szaktanár köteles minden általa használt eszközt használat után az eredeti állapotában 

helyretenni.  

− A mérgeket a tanároknak fokozott elővigyázatossággal kell kezelni, különös tekintettel a 

diákokra és a környezetvédelemre vonatkozóan.  

 

− A szaktanár az aznapi utolsó óra utáni távozáskor köteles meggyőződni: 

− a labor rendjéről (székek helyretétele), 

− labor teljes áramtalanításáról (főkapcsoló lekapcsolásáról, asztalok  

− áramtalanításáról), 

− ajtók, ablakok zárt állapotáról. 

− A kémia szertárból bármely eszközt elvinni csak a közös törzsszámfelelős tudtával lehet 

(kivétel: más tanteremben tanórára történő felhasználás), épületből eszközt kivinni csak az 

igazgatói utasításban meghatározott engedélyeztetéssel lehet. 

 

− Amennyiben nem szakmai órák történnek a laborban, az ott órát tartó tanár köteles a terem 

általános rendjéért felelni. A tanulók a laboreszközökhöz ezen esetben nem nyúlhatnak. 

 

− A kémia előkészítő helyisége izotóplabor funkcióit is ellát. Az izotópokat csak tanári 

demonstrációra, csak a 206-os helyiségben, és egyedül az iskola sugárvédelmi megbízottja 

használhatja.  
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VIII. ELEKTRONIKAI MŰHELYEK HASZNÁLATI RENDJE 

1. A tanműhelyben csak az oda beosztottak tartózkodhatnak. 

2. A tanulók legfontosabb kötelessége, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat elsajátítsák és azt be is tartsák. 

3. A tanuló a tanműhelyben csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a szükséges 

munkavédelmi ismereteket megszerezte. 

4. A tanuló a gyakorlati oktatással össze nem függő munkát nem végezhet. 

5. A tanuló köteles a rábízott gépeket, szerszámokat, anyagokat a munkavédelmi 

követelményeknek megfelelően használni. 

6. A sérül szerszámot, készüléket, gépet használni TILOS!  

Készüléket, gépet tanuló nem javíthat! 

7. Villamos készüléket, gépet csak a tanár engedélyével és jelenlétében szabad feszültség 

alá helyezni. 

8. TILOS minden olyan magatartás, tevékenység (fegyelmezetlenség, figyelmetlenség, 

játék, verekedés), amely a biztonságos munkavégzést akadályozza. 

9. A tanuló köteles a munkakezdés előtt a munkaeszközök épségéről meggyőződni, és ha 

hibát észlel, akkor jelenteni azt tanárának. 

10. Ha a tanuló rosszul érzi magát vagy bármilyen kis sérülés éri, köteles azonnal jelenteni 

a felügyeletet ellátó tanárnak. 

11. A tanuló a munkakörben keletkezett hulladékot köteles a kijelölt tároló helyre szállítani 

a munka befejeztével. 

12. A tanuló köteles a munka befejeztével az általa használt szerszámokat vagy gépeket 

letisztítva a helyére tenni. 

13. A kijelölt közlekedési utakat és menekülési útvonalakat még időlegesen is TILOS 

elzárni. 

14. Munkavégzés során, gondatlanságból eredő károkozásért a munkát végző személy 

anyagilag felelős! 

IX. GÉPÉSZETI MŰHELYEK HASZNÁLATI RENDJE 

F12-es mérőterem 

1. Mérést csak az a személy végezhet, aki ismeri a mérőszoba rendjének és 

biztonságtechnikájának előírásait, melyek elsajátítását jegyzőkönyvben minden 

tanulónak aláírásával kell igazolnia! 

2. Mérés csak szaktanári vagy szakoktatói felügyelet mellett végezhető, a mérőszobában 

engedély nélkül tartózkodni tilos! 

3. A mérőhelyet és a mérőtermet engedély nélkül elhagyni nem szabad! 

4. A mérőszobában a hangoskodást és a fegyelmezetlen magatartást kerülni kell, mert 

ezzel a munkát akadályozzuk, és balesetet is okozhatunk! 

5. A mérőeszközökért és a felszerelésért a mérési gyakorlatokat végző személyek 

anyagilag is felelőssé tehetők, hanyag kezelésből, szándékos rongálásból származó 

meghibásodásért kártérítésre kötelezhetők. 



Energetikai Technikum és Kollégium 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

4. számú függeléke 

 17 

6. Bármilyen mérés közbeni meghibásodást, esetleges sérülést azonnal jelenteni kell a 

mérést vezető tanárnak! 

7. Ügyeljünk a mérőeszközök tisztaságára, továbbá arra, hogy a mérőhely mérés közben 

is rendezett legyen! 

8. Mechanikai jellegű méréseknél a munkadarab vagy a mérőműszer eltörése sérülést 

okozhat, ezért legyünk figyelmesek és óvatosak! 

9. Ha nehezebb tárgyat vagy mérőeszközt kell áthelyezni, azt a lehető legnagyobb 

óvatossággal, társaink segítségével és nagy körültekintéssel végezzük! 

10. Ne álljunk közel azokhoz a mérőgépekhez, melyeknek elemei elmozdulhatnak, és ezért 

veszélyesek lehetnek! 

11. Vigyázzunk arra, hogy a méréseknél alkalmazott folyadékok (víz, olaj, savak, stb.) a 

műszerekre, berendezési tárgyakra, illetve testünkre ne kerüljenek. 

12. Rendellenes fény vagy füst jelentkezése esetén a berendezést azonnal kapcsoljuk ki, és 

jelentsük a méréseket felügyelő tanárnak! 

13. Tanulónak elektromos berendezést engedély nélkül bekapcsolni, szétszedni, annak 

belsejébe nyúlni tilos! 

14. Elektromos mérőeszközök bekapcsolása előtt az áramkört még egyszer ellenőrizzük, és 

győződjünk meg arról, nincs-e lógó vezeték vagy rövidzárlat! 

15. Ne érintsük azokat az alkatrészeket, amelyek feszültség alatt lehetnek! 

16. Minden veszélyt jelző állapotot, vagy a mérések alatt bekövetkező legegyszerűbb 

sérülést azonnal jelenteni kell! 

 

F14-es mérőterem 

1. Mérést csak az a személy végezhet, aki ismeri a mérőszoba rendjének és 

biztonságtechnikájának előírásait, melyek elsajátítását jegyzőkönyvben minden 

tanulónak aláírásával kell igazolnia! 

2. Mérés csak szaktanári vagy szakoktatói felügyelet mellett végezhető, a mérőszobában 

engedély nélkül tartózkodni tilos! 

3. A mérőhelyet és a mérőtermet engedély nélkül elhagyni nem szabad! 

4. A mérőszobában a hangoskodást és a fegyelmezetlen magatartást kerülni kell, mert 

ezzel a munkát akadályozzuk, és balesetet is okozhatunk! 

5. A mérőeszközökért és a felszerelésért a mérési gyakorlatokat végző személyek 

anyagilag is felelőssé tehetők, hanyag kezelésből, szándékos rongálásból származó 

meghibásodásért kártérítésre kötelezhetők. 

6. Bármilyen mérés közbeni meghibásodást, esetleges sérülést azonnal jelenteni kell a 

mérést vezető tanárnak! 

7. Ügyeljünk a mérőeszközök tisztaságára, továbbá arra, hogy a mérőhely mérés közben 

is rendezett legyen! 

8. Mechanikai jellegű méréseknél a munkadarab vagy a mérőműszer eltörése sérülést 

okozhat, ezért legyünk figyelmesek és óvatosak! 

9. Ha nehezebb tárgyat vagy mérőeszközt kell áthelyezni, azt a lehető legnagyobb 

óvatossággal, társaink segítségével és nagy körültekintéssel végezzük! 

10. Ne álljunk közel azokhoz a mérőgépekhez, melyeknek elemei elmozdulhatnak, és ezért 

veszélyesek lehetnek! 

11. Vigyázzunk arra, hogy a méréseknél alkalmazott folyadékok (víz, olaj, savak, stb.) a 

műszerekre, berendezési tárgyakra, illetve testünkre ne kerüljenek. 

12. Rendellenes fény vagy füst jelentkezése esetén a berendezést azonnal kapcsoljuk ki, és 

jelentsük a méréseket felügyelő tanárnak! 
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13. Tanulónak elektromos berendezést engedély nélkül bekapcsolni, szétszedni, annak 

belsejébe nyúlni tilos! 

14. Elektromos mérőeszközök bekapcsolása előtt az áramkört még egyszer ellenőrizzük, és 

győződjünk meg arról, nincs-e lógó vezeték vagy rövidzárlat! 

15. Ne érintsük azokat az alkatrészeket, amelyek feszültség alatt lehetnek! 

16. Minden veszélyt jelző állapotot, vagy a mérések alatt bekövetkező legegyszerűbb 

sérülést azonnal jelenteni kell! 

 

H1 tanműhely 
 

1. Munkavédelmi ruházat, munkacipő kötelező! 

2. A forgó mozgást végző gépek körültekintő kezelése! 

3. Kellő elővigyázatosság a munka során! 

4. Fokozott balesetveszély áll fenn a műhelyben! 

5. Köszörülésnél ügyelni kell a tárgyasztal távolságára! 

6. Egy gépet csak egy ember kezel, ha külön segítséget kér, csak akkor kapcsolódunk bele 

a munkájába! 

7. A műhelyben gyakran előfordul sorjaképződés, figyeljünk az éles, sorjás élekre! 

8. Nyaklánc, gyűrű, óra, hosszú haj, lógó, laza ruházat viselése TILOS! 

9. Villamos berendezések javítása, szerelése TILOS! 

10. A gépeken bármely hiba gyanúja esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni! 

11. A gépeken lévő biztonsági elemeknek kifogástalanul kell működni! A munka elkezdése 

elött ellenőrizni kell! 

12. A munka befejezésével a szerszámgépeket le, a környezetüket össze kell takarítani! 

13. A közlekedő utak maradjanak mindig szabadon, eltorlaszolni, lerakodni még 

ideiglenesen sem szabad! 

14. Hegesztő áramforrások szétszedése, a záró fedelek eltávolítása TILOS, és életveszélyes! 

15. A lánghegesztő berendezések kinyitása, esetleg nyíltláng képzése felügyelet nélkül 

TILOS! 

16. Hegesztés közben a védőfelszerelések használata kötelező! 

17. Az elszívó berendezés indítása csak a megfelelő sorrendben történhet! 

SZK7 tanműhely 

1. Munkavédelmi ruházat, munkacipő kötelező! 

2. A forgó mozgást végző gépek körültekintő kezelése! 

3. Kellő elővigyázatosság a munka során! 

4. Fokozott balesetveszély áll fenn a műhelyben! 
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5. Forgó alkatrészek érintése TILOS! 

6. A forgács kézzel való eltávolítása TILOS (ecset, forgácskaparó)! 

7. Pattogó forgácsnál, köszörülésnél védőszemüveg használata kötelező! 

8. Köszörülésnél ügyelni kell a tárgyasztal távolságára! 

9. Köszörülés a tanműhelyben csak külön utasításra kezdhető el! 

10. Egy gépet csak egy ember kezel, ha külön segítséget kér, csak akkor kapcsolódunk bele 

a munkájába! 

11. Esztergálásnál különösen figyeljünk a folyóforgács veszélyre! 

12. A műhelyben gyakran előfordul sorjaképződés, figyeljünk az éles, sorjás élekre! 

13. Nyaklánc, gyűrű, óra, hosszú haj, lógó, laza ruházat viselése TILOS! 

14. Villamos berendezések javítása, szerelése TILOS! 

15. Törekedjünk az olaj és hűtővíz kifolyásának elkerülésére! Ha ezt nem tudjuk elkerülni, 

fokozottan figyeljünk a csúszásveszélyre és a kifolyt anyagot takarítsuk fel! 

16. A gépeken bármely hiba gyanúja esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni! 

17. A gépeken lévő biztonsági elemeknek kifogástalanul kell működni! A munka elkezdése 

előtt ellenőrizni kell! 

18. Esztergatokmány kulcsot mindig ki kell venni a tokmányból! 

19. Az esztergatokmány befogópofáit a munka befejezésével mindig össze kell zárni! 

20. A munka befejezésével a szerszámgépeket le, a környezetüket össze kell takarítani! 

21. A közlekedő utak maradjanak mindig szabadon, eltorlaszolni, lerakodni még 

ideiglenesen sem szabad! 

22. A forgácsoló műhelyben kötelező a fegyelmezett magatartás (alkohol, drog, dohányzás, 

stb. TILOS) 

SZK10-es tanműhely 
 

1. Munkavédelmi ruházat, munkacipő kötelező! 

2. A forgó mozgást végző gépek körültekintő kezelése! 

3. Kellő elővigyázatosság a munka során! 

4. Fokozott balesetveszély áll fenn a műhelyben! 

5. Forgó alkatrészek érintése TILOS! 

6. A forgács kézzel való eltávolítása TILOS (ecset, forgácskaparó)! 

7. Pattogó forgácsnál, köszörülésnél védőszemüveg használata kötelező! 

8. Köszörülésnél ügyelni kell a tárgyasztal távolságára! 
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9. Köszörülés a tanműhelyben csak külön utasításra kezdhető el! 

10. Egy gépet csak egy ember kezel, ha külön segítséget kér, csak akkor kapcsolódunk bele 

a munkájába! 

11. A gépen hiba gyanúja esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni! 

12. Az ajtóreteszelésnek kifogástalanul, pontosan kell működnie! 

13. Vegyük figyelembe és készüljünk fel rá, hogy a gép előre nem várt mozgásokat is 

produkálhat! 

SZK11-es alapképző műhely 

1. A forgó mozgást végző gépeket körültekintően kell kezelnünk! 

2. Kellő elővigyázatossággal legyünk a munka során! 

3. Fokozott balesetveszély áll fenn a műhelyben! 

4. Forgó alkatrészek érintése tilos! 

5. Pattogó forgácsnál, köszörülésnél védőszemüveg használata kötelező! 

6. Köszörülésnél ügyeljünk a tárgyasztal távolságára! 

7. Ne kezdjük el a köszörülést, ha túl kicsi vagy túl nagy a távolság! 

8. A köszörülést a tanműhelyben csak külön utasításra kezdjük el! 

9. Egy gépet csak egy ember kezeljen, szükség esetén kérjen segítséget! 

10. A műhelyben gyakran előfordul sorjaképződés, ezért figyeljünk az éles, sorjás élekre! 

11. Villamos berendezések javítása, szerelése tilos! 

12. A gépeken bármely hiba gyanúja esetén, a munkát azonnal fel kell függeszteni! 

13. A munka befejeztével a szerszámgépeket, satupadokat és környezetüket össze kell 

takarítani! 

14. A közlekedő utak maradjanak mindig szabadon! Eltorlaszolni, lerakodni még 

ideiglenesen sem szabad! 

15. A műhelyben mindig kötelező a fegyelmezett magatartás! 
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X. A SPORTCSARNOK MŰKÖDÉSE ÉS HASZNÁLATI RENDJE 

1. Általános rész 

A Sportcsarnok működtetési feladatait az Energetikai Technikum látja el. 

− A Sportcsarnok alapvető feladata, hogy a szakközépiskola tanulóinak, valamint a 

Diáksport Egyesület tagjainak biztosítsa a tanórákon és a tanórán kívüli kulturált 

sportolási, edzési és versenyzési lehetőségeket.  

− Nemzetközi, országos, területi és városi szintű sportversenyek szervezésével és 

rendezésével, kulturális rendezvények bonyolításával biztosítson a tanulók, a DSE 

tagok és a lakosság részére sportolási, versenyzési és szórakozási lehetőséget.  

− Az Atomerőmű Sportegyesület, a Paksi Sportegyesület, az általános és középiskolák 

stb. szervezett formában vehetik igénybe a Sportcsarnokot az előzetesen egyeztetett 

időpontokban az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány engedélyével, 

"sportcsarnok heti beosztás"-ban bejegyzettek szerint. 

− Az utasításban foglaltakat az iskola üzemeltetési csoportvezető irányítása alatt működő 

személyzet köteles mindenkor figyelembe venni és érvényre juttatni. 

− Az iskola Munka- és Tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat kötelező érvényre juttatni.  

2. Üzemeltetési és használati rend 

− A Sportcsarnok a tervezett karbantartási, ill. felújítási munkákat kivéve egész évben 

üzemel. 

− A Sportcsarnok munkanapokon 6:00-tól 2140-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon a 

versenyprogram, ill. előzetesen egyeztetett igénybejelentés szerint üzemel. 

− A játékteret egy időben három csoport veheti igénybe.  

− A terem és időbeosztást a Szakközépiskola üzemeltetési csoportvezetője végzi. 

− A heti teremigényt a megelőző hét péntekig kell benyújtani az üzemeltetési 

csoportvezető felé. 

− Panaszt tenni, ill. intézkedést kezdeményezni első fokon az iskola igazgatójánál, 

másodfokon az intézményfenntartónál lehet.  

− A Sportcsarnok heti programját, terem- és időbeosztását az üzemeltetési csoportvezető 

köteles írásban a meghatározott személyek rendelkezésére bocsátani, a programot a 

tájékoztató táblákon kifüggeszteni. 

− Üzemelési idő alatt a Sportcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges 

feltételeket, eszközöket, felszereléseket a berendezések működtetését az üzemeltetési 

csoportvezető biztosítja a részére meghatározott munkaköri leírás alapján. 

− A Sportcsarnokba saját sporteszköz bevihető, de annak használatából eredő károkért a 

használója, ill. az igénybevevő felel. 

− A rendelkezésre álló sportszereket a Sportcsarnok szertárából, a szertárosoktól lehet 

igénybe venni a nyilvántartó füzetben történő aláírás ellenében. A sportszereket tanár, 

edző, kijelölt vezető veheti át, aki felelős a szabályszerű használatért, foglalkozás végén 

hiánymentes visszaszolgáltatásáért. 
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− Tanórákon, edzéseken, versenyeken és rendezvényeken a csoportok csak a kijelölt 

tanár, edző, vezető jelenlétében foglalhatják el a részükre biztosított öltözőt és játékteret.  

− Tanórák esetén a 10 perces óraközi szünetek használhatók csak fel az öltözőben 

tartózkodásra.  

− A csoportok az öltözőt a foglalkozást megelőzően negyedórával foglalhatják el, a 

foglalkozás befejezését követően az öltözőt fél órán belül kötelesek elhagyni. Az öltözőt 

a foglalkozás idejére kötelesek bezárni, a kulcsot a kijelölt vezető őrzi. 

− Az öltöző kulcsát a szertáros adja át a csoport kijelölt vezetőjének, olvasható aláírás 

mellett. Írásban rögzíti a "kulcs kiadási-visszavételi" füzetben az átvételt és a 

visszahozatalt.  

− A tanárok osztályonként kulcsfelelőst is megbízhatnak az öltözőkulcs felvételével.  

− Az osztályonkénti kulcsfelelősök listáját az üzemeltetési csoportvezető felé írásban 

közölni kell.  

− Az öltözőbe bevitt és elhelyezett személyes tárgyakért - figyelembe véve azok zárási 

rendjét - az intézet nem vállal felelősséget.  

− Az öltözőhasználat után a tanár, edző, vezető köteles meggyőződni arról, hogy a diákok 

az öltözőt, fürdőt rendben hagyták-e el. 

− A Sportcsarnok berendezéseinek, sportszereinek rendeltetésszerű használatáért, a 

sportszerű magatartásért, a foglalkozásokon résztvevők testi épségéért a testnevelő, 

edző, vezető a felelős.  

− Nem iskolai rendezvényeken az igénybevevő szerv, igénye bejelentésekor jelöli ki a 

program lebonyolításáért, a sportcsarnok rendeltetésszerű használatáért felelős vezetőt, 

akinek nevét közli az üzemeltetési csoportvezetővel.  

− Aki a Sportcsarnok épületében, berendezési-felszerelési tárgyaiban szándékosan vagy 

gondatlan magatartásával kárt okoz, azzal szemben az intézet a kár megtérítését 

követelheti.  

− A talált tárgyakat a "talált tárgyak naplójába" történő bejegyzés mellett a Sportcsarnok 

szertárosának kell átadni. A talált tárgyak csak személyes igazolásra adhatók ki. A talált 

tárgyak megőrzési ideje 3 hónap, melynek leteltével a tárgyak selejtezésre, illetve 

megsemmisítésre kerülnek. 

− Az Intézet tanulói részére a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást a tanár végzi.  

− A Sportcsarnokban történt balesetről az üzemeltetési csoportvezetőt, szertárost azonnal 

értesíteni kell, aki köteles gondoskodni a balesetet szenvedő ellátásáról, súlyosabb 

esetben a mentők majd a munkavédelmi megbízott értesítéséről.  

− Súlyosabb baleset, vagy egészséget ért károsodás esetén, amennyiben a felelősség 

egyértelműen nem állapítható meg, hatósági vizsgálatnak kell történnie. A vizsgálatnak 

meg kell állapítani, hogy a Sportcsarnokot használó magatartása, vagy a Sportcsarnok 

működési körén belüli okokra vezethető-e vissza a baleset, illetve a károsodás 

bekövetkezése. Ezek után az esemény jogi útra terelhető. A vizsgálatot a munkavédelmi 

megbízott kezdeményezi.  
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− A Sportcsarnok üzemeltetési csoportvezető, a testnevelők, a szertárosok szolgálati 

tevékenységi körükben felelős személyeknek tekintendők. Javaslatukra a rendbontók a 

Sportcsarnok területéről meghatározott időre kitilthatók. 

3. Egyéb rendelkezések 

 

A Sportcsarnok játékterét csak sportolásra használt, tiszta edzőcipőben lehet használni! 

3.1. Tilos; 

− utcai cipőben a küzdőtérre belépni,  

− az öltözőben személyi felszerelést, sportszereket tárolni a foglalkozások befejezése 

után, 

− a kezelőjárdán a karbantartást végző szakembereken, üzemeltetési csoportvezetőn 

és szertárosokon kívül más személyeknek tartózkodni, 

− a szertárakban a szertárosokon kívül más személyeknek tartózkodni,  

− a sportcsarnok területén dohányozni, 

− a küzdőtérre törékeny tárgyakat bevinni, 

− a sportcsarnok területére állatokat bevinni,  

− a küzdőtéren étkezni, 

− a sportcsarnok területén szemetelni, hulladékot eldobálni,  

− a kihelyezett tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni,  

− telefonkészülékek magáncélra történő használata, 

3.2. Technikai berendezések kezelése 

 A Sportcsarnokban működő palánkemelő szerkezet, térelválasztó szerkezet, világítás-

főkapcsoló, gépek, berendezések, eszközök kezelését, javítását csak a kezelési és 

munkavédelmi oktatásban részesített szakember végezheti. 

3.3. Tájékoztatás  

− A Sportcsarnok használati rendjét jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

− A Sportcsarnok használati rendjét valamennyi rendszeresen igénybevevő szervezet 

részére ki kell adni. 

 

− A használati rend betartásáért, illetve betartatásáért a Sportcsarnok üzemeltetési 

csoportvezetője és a szertárosok felelősek. 

 

− A Sportcsarnok működési és használati rendjét minden alkalmazott köteles 

megismerni, és tevékenysége során azt betartani és betartatni. 
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XI. A SZABADTÉRI KÉZILABDA PÁLYA HASZNÁLATI RENDJE 

1. A sportpályát rendeltetésszerűen, mindenki csak saját felelősségre használja! 

2. A sportpálya területén megfelelő sportfelszerelés (tornacipő vagy sportcipő, 

sportruházat) viselése kötelező! 

3. Tilos a kézilabda pálya burkolatára azt sértő cipővel rálépni (utcai, stoplis, 

szöges, és sáros cipő). A pályára csak a burkolatot nem sértő sporteszközöket 

lehet bevinni, használni! 

4. A pályára tilos üveget, törékeny és/vagy szúróstárgyat, valamint ételt-italt 

(rágógumit, szotyolát, stb.) és élő állatot, járművet (roller, görkorcsolya, 

kerékpár, motor stb.) bevinni! Továbbá tilos szemetelni, illetve a berendezési 

tárgyakat rongálni! 

5. A sportlétesítmény állagának megóvása, valamint rendjének, tisztaságának 

megőrzése, az alapvető környezetvédelmi előírások betartása, minden 

használónak kötelessége! 

6. A használók, amennyiben a létesítményben vagy az ahhoz tartozó 

berendezésekben kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni! 

7. A tanulók csak tanári felügyelettel használhatják a pályát és kötelesek a tanár 

kéréseit, utasításait betartani! 

8. Ha a pálya zárva van, az nem használható, tilos a kerítésén átmászni! 

9. A pálya kulcsait csak tanár veheti fel és adhatja le a sportcsarnok szertárában. 

10. Ha a pályára belépők az alapállapottól eltérő helyzetet tapasztalnak, akkor azt 

még a használatbavétel előtt haladéktalanul jelezzék a gondnoknak vagy 

annak megbízottjának! 

11. Nedves, csúszós pályán, a balesetek elkerülése érdekében, tilos a sportolás! 

12. A pályát használók vállalják, hogy a sporttevékenységre vonatkozó 

balesetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartják. 
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HETI MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA 

Az igazgató napi munkaideje kötetlen. 

Közismereti és szakképzési igazgatóhelyettesek: 

Hétfőtől csütörtökig: 730-1500-ig 

Pénteken: 730-1330-ig 

Gazdasági igazgatóhelyettes, informatikai vezető, gazdasági- és adminisztrációs 

dolgozók, informatikusok, villanyszerelő, könyvtáros, oktatástechnikus: 

Hétfőtől csütörtökig: 715-1600-ig 

Pénteken: 715-1355-ig 

Kollégiumvezető: 

Hétfőtől csütörtökig: Rugalmas munkaidőben napi 7 óra 30 perc 

Pénteken: Rugalmas munkaidőben 6 óra 

Karbantartó-fűtő, szertárosok: 

Hétfőtől-péntekig:  600-1420-ig, 1340-2200-ig (váltóműszak) 

Fűtő, udvarosok: 

Hétfőtől-péntekig: 600-1420 

Portások szakgimnázium: 

Hétfőtől-péntekig:  630-1900-ig 

Portások főiskola: 

Hétfőtől-péntekig: 700-1930-ig 

Portások kollégium:  

Folyamatos: 600-1830, 1800-0630 (többműszakos váltóműszak)  

Takarítók szakgimnázium: 

Hétfőtől-péntekig:  700-1300-ig (1 fő) 1300-1900-ig (nem váltóműszak) 

Takarítók sportcsarnok: 

Hétfőtől-péntekig: 600-1200-ig, 1200-1800-ig (váltóműszak) 

Takarítók kollégium: 

Hétfőtől-péntekig:  700-1300-ig 

Oktatók:  tanévre vetített munkaidőkeret szerint, intézményi munkaterv alapján, 

tanítási napokon átlagosan heti: 

32 óra kötött munkaidő, melyből 22 óra foglalkozásokkal lekötött munkaidő 

tanítás vagy tanóra nélküli munkanapokon: 800-1200-ig 

A fentiektől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet a közvetlen felettes egyetértésével. 


