2. számú melléklet Munkakörileírások
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

nevelési igazgatóhelyettes
1328
az iskolatípusnak megfelelő oktatói munkakörre előírt
végzettség
heti 40 óra, heti kötelező foglalkozása a tantárgyfelosztás
szerint
4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.
igazgatói elrendelés alapján
igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása:
Az igazgatóhelyettes munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező foglalkozások megtartásán
kívül maga, az igazgató egyetértésével jogosult meghatározni.
A foglalkozások ellátása:
Az igazgatóhelyettes foglalkozásainak megtartásakor megilletik azok a jogok és érvényesek rá azok a
kötelezettségek, amelyeket a szakképzésről szóló 2019. évi és LXXX. törvény és végrehajtási rendelete
(12/2020 (II.7) Korm. rendelet az oktatókra vonatkozóan meghatároz.
A vezetői feladatok részletes felsorolása:
 Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat,
 kezdeményezi a szakmai program, az képzési program, az SZMSZ, az Alapító Okirat
jogszabályváltozások miatti módosításait,
 szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását
 részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében;
 részt vesz az iskola minőségirányítási folyamataiban,
 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó oktatók munkaköri leírására,
 koordinálja az irányítása alá tartozók tantárgyfelosztását,
 részt vesz a beiskolázás tervezésében és a beiskolázás lebonyolításában,
 figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében koordinálja a tankönyvek
rendelését,
 irányítja, felügyeli a nevelési, egészségnevelési program megvalósulását,
 koordinálja a nevelési feladatokat,
 az oktatási igazgatóhelyettessel közösen szervezi és lebonyolítja az érettségi vizsgát
 segíti és koordinálja a szakmai munkaközösségek munkáját,
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elkészíti és felügyeli az iskola éves oktatói ügyeleti rendjét,
koordinálja az osztályfőnöki munkát,
figyelemmel kíséri az iskola tanulóinak fegyelmi helyzetét, gondoskodik a fegyelmi eljárások
jogszerű lebonyolításáról,
koordinálja, felügyeli a tanulói hiányzásokkal kapcsolatos osztályfőnöki és iskolai
adminisztrációt,
az intézmény munkatervében programozott időpontok szerint előkészíti a szülői értekezleteket,
oktatói fogadóórákat, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról, mindezeket egyeztetve
az osztályfőnökökkel, oktatókkal,
részt vesz az iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések szervezésében,
lebonyolításában,
segíti az iskolai diákmozgalmat,
szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös
tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés
számára is fontos gazdasági szervezetekkel,
figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját,
koordinálja a távolmaradók helyettesítését,
részt vesz az éves munka értékelésében,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók munkáját, rendszeresen látogatja a szakmai
munkaközösségek tagjainak óráit,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók adminisztrációs tevékenységét,
értékeli és a következő évi tervezésnél figyelembe veszi a területéhez tartozó előző évi
eredményeket.

Hatáskörök, jogkörök:
Vezetőtársai akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítési feladatokat.
Ellenőrzi, értékeli és minősíti a hatáskörébe tartozó dolgozók tevékenységét, teljesítményét.
Ellenőrzi az iskola területén a biztonságos munkafeltételeket, a baleset- és vagyonvédelmet és az
intézmény rendjét.
Felelősségi kör:
Felelős az iskolában folyó oktató-nevelő-képző munka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért.
A oktatói testület véleményének figyelembe vételével meghatározza a oktatói testület tárgyi
feltételeinek javítását, szinten tartását, és javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható anyagi eszközök
beszerzésére.
Beruházásoknál, beszerzéseknél részt vesz a döntések előkészítésében.
Közreműködik a pályázatok elkészítésében.
Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok továbbképzésére, jutalmazására, kitüntetésére.
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó pedagógusok túlóráit és azok elszámolását.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
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munkavállaló
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

oktatási igazgatóhelyettes
1328
az iskolatípusnak megfelelő oktatói munkakörre előírt
végzettség
heti 40 óra, heti kötelező foglalkozása a tantárgyfelosztás
szerint
4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.
igazgatói elrendelés alapján
igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása:
Az igazgatóhelyettes munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező foglalkozások megtartásán
kívül maga, az igazgató egyetértésével jogosult meghatározni.
A foglalkozások ellátása:
Az igazgatóhelyettes foglalkozásainak megtartásakor megilletik azok a jogok és érvényesek rá azok a
kötelezettségek, amelyeket a szakképzésről szóló 2019. évi és LXXX. törvény és végrehajtási rendelete
(12/2020 (II.7) Korm. rendelet az oktatókra vonatkozóan meghatároz.
A vezetői feladatok részletes felsorolása:
 Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat,
 kezdeményezi a szakmai program, az képzési program, az SZMSZ, az Alapító Okirat
jogszabályváltozások miatti módosításait,
 szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását
 részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében;
 részt vesz az iskola minőségirányítási folyamataiban,
 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó oktatók munkaköri leírására,
 koordinálja az irányítása alá tartozók tantárgyfelosztását,
 részt vesz a beiskolázás tervezésében és a beiskolázás lebonyolításában,
 figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében koordinálja a tankönyvek
rendelését,
 irányítja és felügyeli az oktatási program megvalósulását, különös tekintettel a projektoktatásra,
 koordinálja a közismereti oktatást,
 előkészíti és felügyeli az érettségi vizsga megszervezését, lebonyolítását és adminisztrációját,
 segíti és koordinálja a közismereti munkaközösség munkáját,
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részt vesz az iskola éves oktatói ügyeleti rendjének kialakításában,
koordinálja a távolmaradók helyettesítését,
az oktatói testület által véleményezett tantárgyfelosztás alapján részt vesz az iskolai órarend
készítésében,
lebonyolítja a tanulói nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
irányítja az iskolatitkár munkáját,
megszervezi a beiratkozást,
szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös
tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés számára
is fontos gazdasági szervezetekkel,
figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját.
részt vesz az éves munka értékelésében,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók munkáját, rendszeresen látogatja a szakmai munkaközösségek
tagjainak óráit,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók adminisztrációs tevékenységét,
értékeli és a következő évi tervezésnél figyelembe veszi a területéhez tartozó előző évi
eredményeket,

Hatáskörök, jogkörök:
Vezetőtársai akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítési feladatokat.
Ellenőrzi, értékeli és minősíti a hatáskörébe tartozó dolgozók tevékenységét, teljesítményét.
Ellenőrzi az iskola területén a biztonságos munkafeltételeket, a baleset- és vagyonvédelmet és az
intézmény rendjét.
Felelősségi kör:
Felelős az iskolában folyó oktató-nevelő-képző munka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért,
felelős az érettségi vizsgák színvonalas megszervezését.
A oktatói testület véleményének figyelembe vételével meghatározza a oktatói testület tárgyi
feltételeinek javítását, szinten tartását, és javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható anyagi eszközök
beszerzésére.
Beruházásoknál, beszerzéseknél részt vesz a döntések előkészítésében.
Közreműködik a pályázatok elkészítésében.
Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok továbbképzésére, jutalmazására, kitüntetésére.
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó pedagógusok túlóráit és azok elszámolását.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

szakmai igazgatóhelyettes
1328
az iskolatípusnak megfelelő oktatói munkakörre előírt
végzettség
heti 40 óra, heti kötelező foglalkozása a tantárgyfelosztás
szerint
4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.
igazgatói elrendelés alapján
igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása:
Az igazgatóhelyettes munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező foglalkozások megtartásán
kívül maga, az igazgató egyetértésével jogosult meghatározni.
A foglalkozások ellátása:
Az igazgatóhelyettes foglalkozásainak megtartásakor megilletik azok a jogok és érvényesek rá azok a
kötelezettségek, amelyeket a szakképzésről szóló 2019. évi és LXXX. törvény és végrehajtási rendelete
(12/2020 (II.7) Korm. rendelet az oktatókra vonatkozóan meghatároz.
A vezetői feladatok részletes felsorolása:
 Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat,
 kezdeményezi a szakmai program, az képzési program, az SZMSZ, az Alapító Okirat
jogszabályváltozások miatti módosításait,
 szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását
 részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében;
 részt vesz az iskola minőségirányítási folyamataiban,
 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó oktatók munkaköri leírására,
 koordinálja az irányítása alá tartozók tantárgyfelosztását,
 részt vesz a beiskolázás tervezésében és a beiskolázás lebonyolításában,
 figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében koordinálja a tankönyvek
rendelését,
 irányítja, felügyeli a képzési program megvalósulását, különös tekintettel a projektoktatásra,
 koordinálja a szakmai oktatást, képzést,
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előkészíti és felügyeli az ágazati alapvizsga megszervezését, lebonyolítását és adminisztrációját.
előkészíti és felügyeli a szakmai vizsgákat,
segíti és koordinálja a szakmai munkaközösségek munkáját,
koordinálja a távolmaradók helyettesítését,
szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös
tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés számára
is fontos gazdasági szervezetekkel;
figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját,
részt vesz az éves munka értékelésében,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók munkáját, rendszeresen látogatja a szakmai munkaközösségek
tagjainak óráit,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók adminisztrációs tevékenységét
Értékeli és a következő évi tervezésnél figyelembe veszi a területéhez tartozó előző évi eredményeket

Hatáskörök, jogkörök:
Vezetőtársai akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítési feladatokat.
Ellenőrzi, értékeli és minősíti a hatáskörébe tartozó dolgozók tevékenységét, teljesítményét.
Ellenőrzi az iskola területén a biztonságos munkafeltételeket, a baleset- és vagyonvédelmet és az
intézmény rendjét.
Felelősségi kör:
Felelős az iskolában folyó oktató-nevelő-képző munka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért,
felelős az ágazati alapvizsgák és a szakmai vizsgák színvonalas megszervezését.
A oktatói testület véleményének figyelembe vételével meghatározza a oktatói testület tárgyi
feltételeinek javítását, szinten tartását, és javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható anyagi eszközök
beszerzésére.
Beruházásoknál, beszerzéseknél részt vesz a döntések előkészítésében.
Közreműködik a pályázatok elkészítésében.
Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok továbbképzésére, jutalmazására, kitüntetésére.
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó pedagógusok túlóráit és azok elszámolását.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes
1328
az iskolatípusnak megfelelő oktatói munkakörre előírt
végzettség
heti 40 óra, heti kötelező foglalkozása a tantárgyfelosztás
szerint
4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.
igazgatói elrendelés alapján
igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása:
Az igazgatóhelyettes munkaideje felhasználását és beosztását, a kötelező foglalkozások megtartásán
kívül maga, az igazgató egyetértésével jogosult meghatározni.
A foglalkozások ellátása:
Az igazgatóhelyettes foglalkozásainak megtartásakor megilletik azok a jogok és érvényesek rá azok a
kötelezettségek, amelyeket a szakképzésről szóló 2019. évi és LXXX. törvény és végrehajtási rendelete
(12/2020 (II.7) Korm. rendelet az oktatókra vonatkozóan meghatároz.
A vezetői feladatok részletes felsorolása:
 Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat,
 kezdeményezi a szakmai program, az képzési program, az SZMSZ, az Alapító Okirat
jogszabályváltozások miatti módosításait,
 szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását,
 részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében,
 részt vesz az iskola minőségirányítási folyamataiban,
 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó oktatók munkaköri leírására,
 koordinálja az irányítása alá tartozók tantárgyfelosztását,
 részt vesz a beiskolázás tervezésében és a beiskolázás lebonyolításában,
 figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében koordinálja a tankönyvek
rendelését,
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irányítja és felügyeli a képzési program megvalósulását, különös tekintettel a gyakorlati
képzésre, és a projektoktatásra,
koordinálja az iskolai gyakorlati képzés feladatait,
segíti és koordinálja a szakmai munkaközösségek munkáját,
koordinálja a távolmaradók helyettesítését,
a szakmai igazgatóhelyettessel közösen megszervezi és lebonyolítja a szakmai gyakorlati
vizsgákat,
új kapcsolatokat épít ki, a meglévő kapcsolatokat ápolja az intézmény profiljának megfelelő
gazdálkodó szervezetekkel,
szervezi, irányítja a tanműhelyben folyó hagyományos és ágazati gyakorlati oktató munkát,
munkatársai közreműködésével gondoskodik a tanműhelyi munkákhoz szükséges anyagok,
eszközök beszerzéséről, azok tárolásáról,
elősegíti a tanulók és gazdálkodó szervezetek között létrejövő Tanulószerződések kötését,
elősegíti a tanulók és gazdálkodó szervezetek között létrejövő Szakképzési Munkaszerződések
kötését,
elősegíti az iskola és a gazdálkodó szervezetek között létrejövő Együttműködési
Megállapodások kötését,
szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös
tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés
számára is fontos gazdasági szervezetekkel,
figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját,
részt vesz az éves munka értékelésében,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók munkáját, rendszeresen látogatja a szakmai
munkaközösségek tagjainak óráit,
ellenőrzi az irányítása alá tartozók adminisztrációs tevékenységét,
értékeli és a következő évi tervezésnél figyelembe veszi a területéhez tartozó előző évi
eredményeket.

Hatáskörök, jogkörök:
Vezetőtársai akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítési feladatokat.
Ellenőrzi, értékeli és minősíti a hatáskörébe tartozó dolgozók tevékenységét, teljesítményét.
Ellenőrzi az iskola területén a biztonságos munkafeltételeket, a baleset- és vagyonvédelmet és az
intézmény rendjét.
Felelősségi kör:
Felelős az iskolában folyó oktató-nevelő-képző munka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért,
felelős az ágazati alapvizsgák és a szakmai vizsgák színvonalas megszervezését.
A oktatói testület véleményének figyelembe vételével meghatározza a oktatói testület tárgyi
feltételeinek javítását, szinten tartását, és javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható anyagi eszközök
beszerzésére.
Beruházásoknál, beszerzéseknél részt vesz a döntések előkészítésében.
Közreműködik a pályázatok elkészítésében.
Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok továbbképzésére, jutalmazására, kitüntetésére.
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó pedagógusok túlóráit és azok elszámolását.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
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Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
területileg illetékes igazgatóhelyettes

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

……………………………………………………….
szakos oktató, osztályfőnök
2421
felsőfokú/középfokú szakirányú végzettség
heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály, a tantárgyfelosztás, valamint az órarend
rendelkezik
Az igazgatóhelyettes által kijelölt oktató
Oktató társait – szükség szerint – külön beosztás szerint.

A munkaidő beosztása:
Munkaideje heti 40 óra. 32 óra kötött munkaidő, melyet az intézményvezető által meghatározott
feladatok ellátásával köteles tölteni. A kötött munkaidőbe a tantárgyfelosztás alapján elrendelt kötelező
foglalkozások és a kötelező foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással összefüggő egyéb
feladatokat kell beszámítani.
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ballagás, ünnepségek stb.) a oktató pihenőnapon
és szabadnapon is köteles. Vizsgáztatásra és verseny-, illetve vizsgafelügyeletre pihenőnapon és 16 óra
után is beosztható.
Az oktató köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási vagy ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
megjelenni. Az oktató a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 40 percig köteles értesíteni a közvetlen felettesét.
A munkakör tartalma
A feladatok részletes felsorolása:
Nevelő-oktató-képző munkáját a jogszabályban, valamint az iskolai alapdokumentumokban leírtak
szerint kell végeznie.
1. a szakmai programnak megfelelően megtervezi és ez alapján végzi éves oktatói-nevelői-képző
tevékenységét;
2. a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
3. helyettesítés ellátása utasítás alapján;
4. vizsgatételek összeállítása, közreműködés a vizsgáztatás lebonyolításában, vizsga illetve
verseny felügyelet;
5. bemutató órák tartása, nyílt napon való közreműködés;
6. változatos tanítási módszerek és anyagok alkalmazása a tanulók eltérő igényei szerint;
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7. részt vesz projektek kidolgozásában, előkészítésében a projektoktatással összefüggésben;
8. aktívan részt vesz a projekt oktatásban a projekt tervben leírtak szerint;
9. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése/értékelése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli/
gyakorlati feleletek, feladatok és beszámolók értékelése;
10. dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
11. a tanulók tanulmányi előmenetelének rendszeres értékelése az intézményi dokumentumokban
meghatározottak szerint;
12. szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
13. kapcsolattartás más oktatóval, nevelőkkel, ifjúságvédelmi felelőssel, az iskola egyéb
dolgozóival, valamint egyéb szakemberekkel akik a hátrányos helyzetű, támogatást igénylő
tanuló felzárkózását elősegítik, valamint a centrum más iskoláinak oktatóival, dolgozóival;
14. az iskolai rend meghatározása és betartatása; a tanulók felügyelete külön ügyeletesi rend szerint
15. osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális események
szervezése;
16. a tanügyi dokumentumok határidőre történő, pontos elkészítése;
17. szaktudományos előrehaladás követése, továbbképzéseken, szakmódszertani rendezvényeken,
bemutató órákon való részvétel;
18. a munkarend pontos betartása;
19. képességkibontakoztató felkészítéshez egyéni fejlesztési tervet készít, mely alapján
kompetenciafejlesztést, önálló tanulást segítő fejlesztést végez, részt vesz értékelő
esetmegbeszéléseken, mentori, tutori tevékenységet lát el és ennek kapcsán a kiskorú tanuló
törvényes képviselőjével rendszeres kapcsolatot tart;
20. a képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló, haladását fejlődését illetve az ezeket
hátráltató okokat az osztályfőnökkel legalább háromhavonta értékeli, melyre meghívja a
tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőjét és szükség esetén a család és
gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság és a nevelési tanácsadó képviselőjét;
21. az igazgató által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással-neveléssel összefüggenek
és oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősül.
Osztályfőnöki feladatok:
Az osztályfőnök munkáját az alapdokumentumokban meghatározottak, valamint az iskolavezetés
iránymutatásai alapján végzi, osztálya közösségének felelős vezetője. Alaposan megismeri tanítványai
személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden
tudásával elősegíti az osztályközösség kialakulását.
1. az osztályában tanító nevelők munkájának összehangolása, segítése;
2. fogadóóra, szülői értekezlet tartása, indokolt esetben családlátogatás, a szülők rendszeres
tájékoztatása;
3. osztályfőnöki nevelőmunka megtervezése;
4. együttműködés a diákönkormányzatokkal, szülőkkel, szülői választmánnyal, az ifjúságvédelmi
felelősökkel;
5. a tanügyi dokumentumok naprakész vezetése;
6. a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el, támogatja tanulóit, hogy a
közösségi szolgálatot az előírásoknak megfelelően teljesítsék;
7. az osztályozó konferenciákra elemző értékelést készít, a kiadott szempontok szerint;
8. javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére;
9. a tanulók tankönyvellátottságának figyelemmel kísérése;
10. az iskolai rendezvények előkészítése, és az ezeken való részvétel.
Hatáskörök, jogkörök:
Az általa oktatott tanulók teljesítményét folyamatosan nyomon követi, értékeli, az osztályzatokat
megállapítja.
Osztályfőnökként figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének
alakulását, értékeli teljesítményüket. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő
észrevételeit, javaslatait kollégái elé terjeszti. Dokumentálja a tanulók mulasztásait, igazolatlan
mulasztások esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
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Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért, különös tekintettel az adminisztráció pontos, naprakész vezetéséért.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
főigazgató
igazgató
területvezető igazgatóhelyettes

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

könyvtáros oktató
2421
felsőfokú szakirányú végzettség
heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály, a tantárgyfelosztás, valamint az órarend
rendelkezik
Az igazgatóhelyettes által kijelölt oktató
Oktató társait – szükség szerint – külön beosztás szerint.

A munkaidő beosztása:
Munkaideje heti 40 óra. 32 óra kötött munkaidő, melyet az intézményvezető által meghatározott
feladatok ellátásával köteles tölteni. A kötött munkaidőbe a tantárgyfelosztás alapján elrendelt kötelező
foglalkozások és a kötelező foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással összefüggő egyéb
feladatokat kell beszámítani. A könyvtár nyitvatartási ideje: 26 óra. Könyvtári munka, zárva tartás
mellett, az iskolában: 4 óra. Kapcsolattartás, pedagógiai feladatok: 2 óra
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ballagás, ünnepségek stb.) a oktató pihenőnapon
és szabadnapon is köteles. Vizsgáztatásra és verseny-, illetve vizsgafelügyeletre pihenőnapon és 16 óra
után is beosztható.
Az oktató köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási vagy ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
megjelenni. Az oktató a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 40 percig köteles értesíteni a közvetlen felettesét.
A munkakör tartalma
A feladatok részletes felsorolása:
1. Megteremti a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges szakmai feltételeket;
2. könyvek, folyóiratok és más nyomtatott, audiovizuálisan vagy digitálisan rögzített anyagok
rendszerezése, fejlesztése és karbantartása;
3. könyvtári anyag rendszerezése, osztályozása és katalogizálása;
4. könyvtári-, és könyvtárak közötti kölcsönzési és információs hálózatok kezelése;
5. információ szolgáltatása a felhasználóknak a gyűjtemény, vagy a könyvtári és hálózati
információs rendszerek alapján;
6. információk tárolásához, rendszerezéséhez, osztályozásához és visszakereséséhez szükséges
módszerek megvalósítása;
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7. megszervezi, ellenőrzi az egyéb könyvtári szolgáltatásokat, tájékoztatja, és tanácsokkal látja el
a felhasználókat;
8. továbbképzéseken vesz részt, önképzéssel gyarapítja szakmai ismereteit;
9. a tartós tankönyvek állománybevétele, nyilvántartása.
Állománygyarapítás:
Tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről és egyéb dokumentumokról.
A beszerzéseknél konzultál az oktatókkal, figyelembe veszi az iskola vezetőségének javaslatait.
Állományba vétel, állományellenőrzés:
A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtári szabályzatban
meghatározott módon nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja.
- Gondoskodik a dokumentumok egyedi számítógépes vagy egyéb módú nyilvántartásáról.
- Feldolgozza a dokumentumokat.
Az állományt rendszeresen gondozza, kigyűjti az elhasználódott, megrongálódott, tartalmilag elavult
dokumentumokat a rendeleti előírásoknak megfelelően törli az állományból.
Állományellenőrzést tart a könyvtár állományának nagyságától függő időközönként a vonatkozó
szabályzatnak megfelelően.
Állományvédelem:
A könyvtáros oktató felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért.
Állományellenőrzés: rendeleti előírás szerint, az igazgató utasítására előkészíti és lebonyolítja a
leltározást.
Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást.
A rábízott könyvtári állományért felelősséggel tartozik.
Olvasószolgálat, tájékoztatás:
Biztosítja a gyűjtemény egyéni és csoportos helyben használatát.
Segíti az olvasókat a könyvtár használatában, tájékoztat a szolgáltatásokról, végzi a kölcsönzést.
Figyeli a pályázati lehetőségeket, maga is részt vesz pályázatokon
Megtartja a pedagógiai programban meghatározott könyvtárhasználati szakórákat.
Könyvtár-pedagógiai tevékenység:
Felelős a Szakmai Program könyvtárhasználati követelményeinek megvalósításáért.
Egyéb tevékenység:
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be,
melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
 a munkarend pontos betartása.
Hatáskörök, jogkörök:
Oktatói testületi vagy egyéb értekezleteken képviseli a könyvtárat.
Felkérés esetén részt vesz a tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, megtartásában.
Irodalomkutatással, témafigyeléssel, bibliográfia-készítéssel segíti a tanórai és egyéb foglalkozások
nevelési-oktatási-képzési céljainak megvalósítását.
Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért, különös tekintettel az adminisztráció pontos, naprakész vezetéséért.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
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……………………
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
……………………
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

kancellár

Egyéb
munkáltatói
gyakorlója:

jogkör igazgató

Közvetlen felettese:

igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:

iskolatitkár

FEOR szám:

4111

Munkakör betöltésének feltételei:

középfokú/felsőfokú végzettség

Munkaidő:

40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról jogszabály
rendelkezik

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:

Az igazgató által kijelölt személy

Távolléte esetén helyettesíti:

Kollégáit – szükség szerint – külön beosztás szerint

A munkaidő beosztása, körülményei:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.

A feladatok részletes felsorolása:
Naprakészen tájékozódik a törvények és rendeletek változásairól és ügyviteli munkáit a mindenkori
előírásoknak megfelelően végzi.
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Munkáját az igazgató utasításai alapján, a Centrum központi irodájával együttműködve, annak szakmai
iránymutatásai alapján végzi.
Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő betartását.
Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, szövegszerkesztési
feladatokat.
Levelezést folytat a hatóságokkal és más intézményekkel, a képzéssel, a tanulói jogviszonnyal és az
iskolai rendezvényekkel kapcsolatos tárgykörben.
Segíti az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök adminisztrációs munkáját.
Gondoskodik a kötelezően előírt tanügyi nyilvántartások nyomtatványairól és rendelkezésre
bocsátásáról.
Jogosult a tanulói jogviszonyt igazoló nyomtatványok kezelésére.
A diákigazolványokról szigorú számadású nyilvántartást vezet és kiadja az ellenőrző könyveket.
Kezeli a formanyomtatványokat a hiányzásokról és kiiratkozásokról.
Felelős a tanulókra vonatkozó adatközlésekért.
Számítógépes tanuló nyilvántartást készít a rendelkezésre álló program felhasználásával.
A beírási naplót naprakészen vezeti.
Folyamatosan vezeti és tanévenként záradékolja az iskolai törzskönyvet.
Vezeti a beiskolázott tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat.
Elkészíti az iskola tanév eleji és tanévvégi statisztikai jelentéseket.
Nyilvántartást vezet a polgármesteri hivataloktól (rendszeres) gyermekvédelmi támogatásban részesülő
tanulókról.
A tanulólétszámot havonta egyezteti az osztályfőnökökkel.
A tanulólétszám változásairól tájékoztatja a gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettest.
Az osztálynévsorokat, illetve szakma szerinti kimutatásokat az osztályfőnökök, a védőnő, a gondnok és
a tankönyvek kiosztásával megbízott dolgozó rendelkezésére bocsátja.
Elkészíti a munkakörébe tartozó jelentéseket.
Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos határozatokat gépel.
Értesíti az előző iskoláta tanuló átvételéről, illetve kérésre a kilencedik osztályos tanulók félévi
osztályzatairól.
A javítóvizsgára utalt tanulókról nyilvántartást vezet.
Az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjfolyósító Intézet tanulói jogviszonnyal kapcsolatos
kérdéseire írásban válaszol, részükre jelentést készít.
A beiskolázásért felelős vezető által megadott információk alapján tájékoztatja az érdeklődőket a
beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról.

Hatáskörök, jogkörök:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Az igazgatói útmutatásoknak megfelelően közreműködik az informatikai rendszerekkel kapcsolatos
adatszolgáltatások teljesítésében, a tanügyi nyilvántartások vezetésében.
Gondoskodik a diákigazolványok, tanügyi dokumentumok őrzéséről.
Az igazgató utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos feladatot.
Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő mennyiségben
rendelkezésre álljanak.

Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért.
Felelős az átvett bélyegzőkért és azok használatáért.
Felelős az átvett érvényesítő bélyegekért.
Felelős a bizonyítványokért és a törzslapokért.
A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
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Nyíregyháza, 2020. július 15.
…………..……………………………………..
munkáltató

A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. A munkaköri
leírás egy példányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
...................…………………………
…..
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

rendszergazda
3142
érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött
munkakör
heti 40 óra
közvetlen felettese elrendelése alapján
közvetlen felettese elrendelése alapján

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.

A feladatok részletes felsorolása:
A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének
biztosítása, az informatika oktatás feltételeinek biztosítása, fenntartása.
Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak megfelelően, az informatikát oktatókkal, valamint az
iskolavezetéssel együttműködve az igényeiket figyelembe véve végzi.
Feladata az iskola Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) folyamatos aktualizálása, valamint a
benne foglaltak érvényesítése.
A felhasználói kézikönyvek, műszaki leírások és egyéb dokumentumok rendszeresen tanulmányozása a
lehetséges megoldás kutatása és megvalósítása érdekében.
Nyilvántartást készít és vezet a számítógépekről, tartozékairól és a hozzá tartozó programokról. Az általa
végzett javításokat, változtatások dokumentálja.
Elvégzi a számítógépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket végez
az előforduló hibák felderítése, megelőzése érdekében. A tapasztalt hibák javítását elvégzi. Ha a javítás
külső szakembert igényel, akkor az igazgatóval, vagy megbízottjával egyeztetve a javítást megszervezi,
koordinálja.
Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy
értesítést követően gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről.
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Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, rendezvények,
érettségi- és egyéb vizsgák idején gondoskodik a számítógépek felügyeletéről, működéséről.
Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A meglévő
szoftvereket és a hozzájuk tartozó szerződéseket nyilvántartja, a telepítőkészleteket kezeli. Biztosítja a
szükséges szoftverek jogtisztaságát, javaslatot tesz és közreműködik a beszerzésekben.
Az intézmény által vásárolt vagy ingyenesen használható, oktatást segítő programokat telepíti,
beállításait elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését.
Az intézmény adminisztrációs területén, valamint szertárakban, egyéb helyiségekben található
számítógépekre szükséges szoftvereket installálja, használatukat bemutatja, biztosítja a felhasználók
támogatását, a szoftverek folyamatos működését. A területvezetővel előre egyeztetett módon biztonsági
adatmentést végez.
Törekszik a hálózat legoptimálisabb kihasználására. Biztosítja, hogy a tanulók és dolgozók a
feladatukhoz szükséges mértékben elérjék a rendszer szolgáltatásait.
Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb szintű biztonsági beállításaira.
Folyamatos működését, fejlesztését, szolgáltatások bővítését az intézmény lehetőségeinek és igényeinek
figyelembe vételével biztosítja.
Biztosítja a hálózat folyamatos hardveres és szoftveres működését, karbantartását.
Figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot tesz új informatikai beszerzésekre,
fejlesztésekre. Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.
Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre.
Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, a fertőzés
megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására.
Új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a felhasználói jogokat karbantartja az
igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően. A hálózati rendszerek adminisztrációs feladatainak
végzéséhez szükséges belépési jelszavait (rendszergazda, administrator, root, supervisor jelszó) lezárt
borítékban átadja az igazgatónak, aki azt elzárva tartja. A borítékot csak különösen indokolt esetben, az
igazgató vagy az általa kijelölt személy bonthatja fel.
Kapcsolatot tart a szervizelő emberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát. Kapcsolatot tart az Internet
szolgáltatóval, kiemelten a Sulinet rendszer üzemeltetőivel. Biztosítja az internetelérést, az intézmény
igényeinek megfelelően gazdálkodás a sávszélességgel.
Az iskolavezetésnek naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az eszközállományról, javaslatot
tesz a selejtezésre. Segítséget nyújt leltározás és selejtezés során.
Statisztikai jelentésekhez adatot szolgáltat.
Együttműködik a centrum által a weboldal fejlesztésével megbízott személlyel.
Hatáskörök, jogkörök:
Javaslatot tesz beszerzésekre, fejlesztésekre közreműködik a beszerzésekben, kivitelezésben.
Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek felmérésével,
kialakítja és előterjeszti a fejlesztéseket.
Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.
Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését, naprakészségét.
Javaslatot tesz az elavult eszközök selejtezésére, egyéb területeken történő felhasználására. Az
informatikai eszközök selejtezési folyamatát végig figyelemmel kíséri.
Jelenti az igazgatónak vagy megbízottjának az általa tapasztalt rongálásokat, javaslatot tesz az anyagi
kártérítésre.
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Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért.
Felelős a vonatkozó belső szabályzatokban foglaltak betartásáért.
Felelős a munkahelyi fegyelem betartásáért és a bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak
megóvásáért.
Felelős a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásszerű használatáért,
megóvásáért.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Munkáltató:
Munkáltató neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

kancellár

Egyéb
munkáltatói
gyakorlója:

jogkör igazgató

Közvetlen felettese:

igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:

személyzeti ügyintéző

FEOR szám:

4134

Munkakör betöltésének feltételei:

középfokú/felsőfokú iskolai végzettség

Munkaidő:

heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály rendelkezik

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:

igazgatói elrendelés alapján

Távolléte esetén helyettesíti:

igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása, körülményei:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső szabályzatok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 7:20 órától 16:10 óráig, pénteken 7:20
órától 13:40 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti.
Szakmai feladatai ellátásához az intézmény telefonját igénybe veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
- munkáját az igazgató utasításai alapján, a Centrum munkaügyi csoportjával együttműködve,
annak szakmai iránymutatásai alapján végzi,
- kapcsolatot tart a Centrum belső szervezeti egységeivel, a szakképző intézményekkel,
- teljeskörűen ellátja a munkavállalói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
személyzeti és munkaügyi feladatokat,
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-

munkakörváltozás esetén a munkaszerződés felülvizsgálata, módosítása,
gondoskodik az oktatói és egyéb dolgozói betöltetlen álláshelyek kiírásáról,
szervezi és nyilvántartja a munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatokat,
éves beiskolázási terv alapján közvetlen felettes utasítására tanulmányi szerződés megkötése.
nyilvántartás vezetése a négyévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá
tartozókról.
tartós munkanélküli foglalkoztatás esetén a Munkaügyi Központtal a megállapodások
megkötése, havonkénti bérigények időbeni megkérése.
közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyintézés.
a Munkaügyi Központ részére információk adása a rövidtávú munkaerő piaci prognózishoz.
a munkanélküli ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok kitöltése.
megbízási szerződések, megállapodások és visszavonásuk előkészítése, nyilvántartása
megállapítja és nyilvántartja a dolgozói szabadságot,
távolmaradások rendszeres jelentése a Magyar Államkincstár bérszámfejtése részére,
előkészíti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat az érintett
munkavállalók vonatkozásában, gondoskodik a vagyonnyilatkozatok biztonságos
megőrzéséről,
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, összeállítja a személyzeti, humánpolitikai
statisztikákat, eleget tesz az adatközlési kötelezettségeknek,
szervezi a dolgozók rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, erről nyilvántartást vezet,
elkészíti a jubileumi jutalom határozatait,
magasabb iskolai végzettség, vagy új diploma megszerzéséről oklevélmásolat alapján az azzal
járó adminisztráció elkészítése.
öregségi, illetve előrehozott öregségi nyugdíjazás előkészítése.
munkaügyi perhez szükség szerint kigyűjti a szükséges adatot, információt,
az álláshelyre történő jelentkezéseket nyilvántartja, a jelentkezőket tájékoztatja az eredményről,
a gazdasági ügyintézővel együttműködve naprakész nyilvántartást vezet az intézmény dolgozói
állományáról és munkabéréről, melyet a tárgyhót követő hónap 5. napjáig megküld a Centrum
központi gazdasági irodája és HR csoportja részére,
a következő évi költségvetés bértervezetének elkészítése, bérnyilvántartás vezetése.
megbízási díjak, illetményelőlegek, cafetéria juttatások számfejtése,
útiköltség elszámolás elvégzése,
munkáltatói és kereseti igazolások kiadásának előkészítése,
az iskolai statisztika feladatköréhez tartozó táblázatainak kitöltése.
részt vesz a főkönyvi könyvelés egyeztetésénél a bérrel kapcsolatos főkönyvi számlák zárásra
alkalmassá tételében.
a felügyeleti szerv részére elkészíti a bérrel és adóval kapcsolatos jelentéseket.
részt vesz a selejtezési és leltározási munkákban.
a személyi jövedelemadó előleg megállapításával, bevallással kapcsolatban a nyilatkozattételek
koordinálása,
bírósági határozattal meghatározott tartozások ügyintézése, nyilvántartása.

Hatáskörök, jogkörök:
- Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot
észlel, jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Felelősségi kör:
- felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők
betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai
helyességéért, az adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért,
- felelős a számviteli törvény, valamint a Centrum, gazdálkodással kapcsolatos
szabályzatainak maradéktalan betartásáért,
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-

felelős a munkahelyi fegyelem betartásáért és a bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók
jogainak megóvásáért,
felelős a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásszerű
használatáért, megóvásáért.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
…………..……………………………………..
munkáltató

A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. A munkaköri
leírás egy példányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
...................……………………
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

kancellár

Egyéb
munkáltatói
gyakorlója:

jogkör igazgató

Közvetlen felettese:

igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:

gazdasági ügyintéző

FEOR szám:

3615

Munkakör betöltésének feltételei:

középfokú/felsőfokú
számviteli szakirány

Munkaidő:

40 óra

iskolai

végzettség,

pénzügyi,

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:

igazgatói elrendelés alapján

Távolléte esetén helyettesíti:

igazgatói elrendelés alapján

A munkaidő beosztása, körülményei:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső szabályzatok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 7:20 órától 16:10 óráig, pénteken 7:20
órától 13:40 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti.
Szakmai feladatai ellátásához az intézmény telefonját igénybe veheti.

A feladatok részletes felsorolása:
- munkáját az igazgató utasításai alapján, a Centrum központi gazdasági irodájával
együttműködve, annak szakmai iránymutatásai alapján végzi,
- elvégzi és nyilvántartja az iskola gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a gazdasági
dokumentumok kísérő iratait,
- nyomon követi az iskola költségvetési kereteinek felhasználását, folyamatosan elszámolja az
iskola rendelkezésére bocsátott előleget,
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-

előkészíti és eljuttatja a Centrum gazdasági irodájába az iskola beszerzéseihez kapcsolódó
feljegyzést,
az engedélyezett beszerzések esetén a vonatkozó jogszabályoknak, belső szabályzatoknak
megfelelően lebonyolítja azokat,
naprakészen vezeti az iskolát érintő szerződések nyilvántartását, figyelemmel kíséri azok
teljesítésére vonatkozó határidőket, kifizetéseket, bevételeket,
új szerződéskötés esetén vagy korábbi szerződés megszűnésekor a szerződésnyilvántartást
haladéktalanul frissíti és a frissített kimutatást megküldi a Centrum központi gazdasági irodája
részére,
az iskola helyiségeit érintő bérleti szerződések esetén a számlázáshoz teljesítésigazolást állít ki,
melyet a teljesítést követő 5 napon belül köteles eljuttatni a Centrum központi gazdasági
irodájába,
számla befogadása esetén az Áfa. tv. előírásai szerint jár el, a befogadott számlát köteles
haladéktalanul eljuttatni a Centrum központi gazdasági irodájába,
rögzíti a tárgyi eszköz és készletmozgásokat az integrált számviteli rendszerben,
a HR-ügyintézővel együttműködve naprakész kimutatást vezet az intézmény dolgozói
állományáról és munkabéréről, melyet a tárgyhót követő hónap 5. napjáig megküld a Centrum
központi gazdasági irodája és HR csoportja részére,
a Centrum által kiadott selejtezési és leltározási utasításban, ütemtervben foglaltak szerint
közreműködik a selejtezési és a leltározási eljárás lebonyolításában,
az intézmény által karbantartott helyiségek leltárát folyamatosan ellenőrzi, a hiányosságokról
feljegyzést készít,
az igazgató utasításai szerint részt vesz a pályázatok lebonyolításában, vezeti a pályázatok
nyilvántartását, nyomon követi a pályázati pénzeszközök felhasználását, melyről a központi
iránymutatásoknak megfelelően elszámolást készít,
határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a képzettségének megfelelő munkafeladatokat,
amelyekkel az igazgató megbízza.

Hatáskörök, jogkörök:
- Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot
észlel, jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.

Felelősségi kör:
- felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők
betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai
helyességéért, az adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért,
- felelős a számviteli törvény, valamint a Centrum, gazdálkodással kapcsolatos
szabályzatainak maradéktalan betartásáért,
- felelős a munkahelyi fegyelem betartásáért és a bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók
jogainak megóvásáért,
- felelős a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásszerű
használatáért, megóvásáért.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
…………..……………………………………..
munkáltató
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A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. A munkaköri
leírás egy példányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
...................…………………………..
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

ügyviteli dolgozó
4112
középfokú végzettség
heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály rendelkezik
Távolléte esetén helyettesítéséről az igazgató gondoskodik.
Távolléte esetén az iskolatitkár látja el feladatait.
Az iskolatitkárt helyettesíti.

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
Különféle szakterületeken, különösen a gazdasági területen irodai, adminisztratív és dokumentációs
jellegű feladatokat lát el. Munkáját az igazgató utasításai alapján, a Centrum központi irodájával
együttműködve, annak szakmai iránymutatásai alapján végzi,
Feladatai:
 adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása,
selejtezés;
 meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;
 az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
 általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
 a hivatalos levelezését intézi, gépeli, az intézményi és az igazgatói e-mailt fogadja és a helyi
szabályoknak megfelelő továbbítja;
 számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; írásbeli dokumentumok szerkesztése;
 írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
 beszédrögzítés, majd a jegyzőkönyvek elkészítése – szakmai irányítással;
 írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl.
beszámolók, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) leírása (irányító szempontok
szerint) és megszerkesztése;
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iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása: a küldemények átvétele, az iktatás,
az esetleges előíratok csatolása, az iratok mutatózása, az iratok belső továbbítása az
ügyintézőkhöz, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a kiadmányok tisztázása,
sokszorosítása, a kiadmányok továbbítása, 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 és
levéltári átadásánál
határidők nyomonkövetése, betartása;
korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
ügyfélmegkeresések továbbítása;
beszámolás a vezetőnek.

Hatáskörök, jogkörök:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Információt csak előzetes igazgatói engedély birtokában adhat, illetve vehet át az iskola bármely
területével kapcsolatban.
Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért, különös tekintettel az ügyviteli feladatok pontos, naprakész vezetéséért.
Köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai alapján
végezni.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

gondnok
5243
középfokú végzettség
40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról jogszabály
rendelkezik
Az igazgató által kijelölt személy
Kollégáit – szükség szerint – külön beosztás szerint

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.
Feladatainak ellátásához az intézmény takarításhoz szükséges gépeit, eszközeit, felszereléseit igénybe
veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
1. ellátja az intézmény állagának megóvásával kapcsolatos feladatokat,
2. napi rendszerességgel figyelemmel kíséri az intézmény zavartalan feladat ellátásához szükséges
berendezések működését, a takarítást, a tűz- és munkavédelmi előírások betartását,
3. jelzi az igazgatónak, ha meghibásodnak az oktatáshoz szükséges gépek, berendezések,
elhasználódás esetén előkészíti selejtezésre, illetve a leltározás idején leltározásra,
4. a felmerülő üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási munkákhoz az anyag szükségletet az
igazgatóval történt egyeztetés után jelzi a gazdasági ügyintézőnek,
5. szervezi a felmerülő karbantartási feladatokat, egyeztet az igazgatóval a munka elvégzéséről,
6. irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai dolgozók munkáját,
7. gondoskodik a munkahelyek, szertárak, tantermek, irodák, tanműhelyek, és az iskola, illetve a
kollégium összes helyiségének takaríttatásáról, a közlekedési útvonalak, az iskola udvarának és
az iskola előtti területnek tisztán tartásáról,
8. segíti a gazdasági ügyintéző munkáját a tárgyi eszközök, helyiségek és személyek közötti
mozgás (átadás – átvétel) dokumentálása,
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9. közreműködik a kis és nagy értékű tárgyi eszközök, munkaruha, védőruha leltári
nyilvántartásának egyeztetésében, illetve a selejtezés lebonyolításában,
10. figyelemmel kíséri a portaszolgálat és őrzés-védelmi naplók vezetést, az esetleg felmerült
problémákat jelzi az igazgatónak,
11. köteles az intézmény fogyasztásmérőjét havi rendszerességgel figyelemmel kísérni, és ezeket
dokumentálni, valamint az almérő állásokat tovább számlázásra dokumentálni,
12. koordinálja a tisztítószerekkel való gazdálkodást,
13. nyomon követi a karbantartási napló pontos kitöltését. Gondoskodik a naplóban megjelölt hibák
mihamarabbi szakszerű javításáról, amelyet a naplóban aláírásával igazol,
14. vezeti az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokat,
15. segíti az iskolai rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök, berendezések mozgatását,
visszarendezését.
16. Aktívan részt vesz a leltározási feladatokban.
Hatáskörök, jogkörök:
Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt dolgozók: takarítók, karbantartók, portás munkáját.
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját:
Naponta ellenőrzi a takarítók munkáját, ezzel biztosítja az intézmény tisztaságát.
Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a portások beosztás szerinti éjszakai munkavégzését.
Javaslataival elősegíti az iskola takarékos működését és a vagyonvédelem biztosítását.
Gondoskodik a takarító- és tisztítószerek megrendeléséről, részt vesz a beszerzésben és figyelemmel
kíséri azok kiosztását.
Gondoskodik az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtéséről és az észlelt
hiányosságokat jelzi az igazgató felé.
Felelősségi kör:
Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért.
Felelős a Centrum vonatkozó szabályzataiban foglaltak betartásáért.
Felelős a munkahelyi fegyelem betartásáért és a bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak
megóvásáért.
Felelős a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásszerű használatáért,
megóvásáért.
Munkavégzése során köteles betartani a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

kancellár

Egyéb
munkáltatói
gyakorlója:

jogkör igazgató

Közvetlen felettese:

igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:

gépkocsivezető

FEOR szám:

8416

Munkakör betöltésének feltételei:

középfokú végzettség, gépjármű-vezetői engedély

Munkaidő:

40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról jogszabály
rendelkezik

Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:

Az igazgató által, a Centrum gépjármű ügyintézőjével
történt egyeztetésnek megfelelően kijelölt személy

Távolléte esetén helyettesíti:

Az igazgató által, a Centrum gépjármű ügyintézőjével
történt egyeztetésnek megfelelően kijelölt személy

A munkaidő beosztása, körülményei:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak és a Centrum gépjármű ügyintézőjének kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti.
Szakmai feladatai ellátásához az intézmény telefonját igénybe veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
- munkáját a Centrum gépjármű ügyintézőjével együttműködve végzi,
- személyszállítási feladatokat lát el a Centrum központi munkaszervezete és a szakképző
intézmények feladatellátása érdekében,
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-

-

a beszerzési és ügyintézési feladatokat a lehetőségekhez képest egyezteti, ezáltal elősegíti a
kilométer futás csökkentését.
postai feladatokat ellát.
elvégzi az anyag- és eszközbeszerzést, majd ezek raktárba történő átadását, engedélyezett
megrendelővel.
vásárlást csak akkor végezhet, ha aláírt megrendelővel rendelkezik.
a vásárolt anyag vagy eszköz beszállításakor köteles a szakmai teljesítést igazoltatni az
ügyrendben meghatározott vezető által.
a szakmai teljesítés igazoltatása és a megrendelő hozzácsatolása után a számlát a vásárolt
anyaggal vagy eszközzel a megfelelő raktárba szállítja.
munkája során fokozott figyelmet fordít az élet-, baleset-, munka- és tűzvédelmi szabályok
betartására, betartatására,
indulás előtt köteles ellenőrizni a gépjármű okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak
meglétét, berendezéseinek műszaki állapotát, működését, üzemképességét, a KRESZ
előírásainak való megfelelést,
a gépjármű használata közben is figyelemmel kíséri a gépjármű biztonsági berendezéseinek
állapotát,
az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén, a közlekedés biztonsága és a
szállított tanulók és személyek érdekében, továbbá a jármű állagának megóvása miatt meg kell
állnia, szükség esetén segítséget kell hívnia, melyről a gépjármű ügyintézőt haladéktalanul
értesítenie kell,
köteles az útiránynak megfelelő menetlevelet szabályszerűen vezetni,
a menetleveleket leigazolva, helyesen kitöltve köteles a gépjármű ügyintézőnek leadni,
a menetlevélen feltüntetett útvonaltól csak külön engedéllyel szabad eltérni,
köteles figyelemmel kísérni az üzemanyag és a kenőanyag fogyasztást, a túlfogyasztást jelenti,
gondoskodik a gépjármű tisztaságáról, rendszeres alsó és felső mosásáról,
munkavégzéskor maradéktalanul betartja a közlekedési, munkavédelmi szabályokat,
szükség szerint vezeti a Centrum valamennyi gépjárművét, amelyre a vezetői engedélye
jogosítja,
közreműködik és információval szolgál a rábízott gépjármű javításának, műszaki
vizsgáztatásának ügyintézésében,
információt nyújt saját személye és/vagy a gépjármű rendelkezésre állásának
akadályoztatásáról.

Hatáskörök, jogkörök:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.

Felelősségi kör:
- felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért,
- felelős a rábízott szállítandó személyekért, eszközökért, a gépjármű épségéért, a tankoló kártya
kezeléséért,
- teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a vásárolt mennyiségéért és minőségéért a
hivatalos számla alapján.
- felelős a gépjármű menetokmányok pontos, hiánytalan, folyamatos vezetéséért, az abban
foglaltak tartalmi és formai helyességéért, az adatok valódiságáért,
- a közúti közlekedésben a jármű vezetése, üzemben tartása közben köteles a
közlekedésrendészeti és biztonsági, valamint a forgalmi és műszaki szabályokat, előírásokat
betartani,
- a közlekedési szabályok megsértése esetén valamennyi jogkövetkezményért teljes anyagi
felelősséggel tartozik,
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felelős a munka törvénykönyve, valamint a Centrum vonatkozó szabályzatainak maradéktalan
betartásáért,
felelős a munkahelyi fegyelem betartásáért és a bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók
jogainak megóvásáért,
felelős a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásszerű
használatáért, megóvásáért.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
…………..……………………………………..
munkáltató

A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. A munkaköri
leírás egy példányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
...................………………………..
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató
gondnok

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

takarító
9112
szakképzettséget nem igénylő munkakör
heti 40 óra
közvetlen felettese elrendelése alapján
közvetlen felettese elrendelése alapján

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.
Feladatainak ellátásához az intézmény takarításhoz szükséges gépeit, eszközeit, felszereléseit igénybe
veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
22. közvetlen felettese utasításai szerint jár el az iskola épületének takarítási munkálataiban,
23. napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat felmossa, tiszta
langyos vízzel lemossa a táblát,
24. napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket,
25. a közvetlen felettese utasítására folyosói nagytakarítást,
26. a mellékhelységeket naponta fertőtleníti, tisztítja
27. a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat,
28. mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az épület állandó
tisztán tartását,
29. szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat,
fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét,
30. napi gyakorisággal takarítja a tanulói és az oktatói asztalokat és székeket, rendkívüli esetben az
asztalok lapját fertőtleníti,
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31. kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő edény rendszeres ürítése,
tisztítása,
32. porszívózza a szőnyegeket, szükség szerint felmossa a parkettát,
33. szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat,
34. nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben: elvégzi folyosóterületének súrolását, a
függönyök tisztítását, a padok és falburkolók súrolását,
35. a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – a közvetlen felettese utasítása
szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását,
36. a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, elektromos
energiával,
37. folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a biztonságos
munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség esetén közvetlen
felettesének
38. elvégzi rendezvények előtt és után a helyszín takarítását, segítséget nyújt a helyszín
előkészítésében és a visszarendezésében
Hatáskörök, jogkörök:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért.
Felelős:
- az intézmény vagyontárgyainak védelméért
- a tantermekben, irodákban tartott eszközök sértetlenségéért
- ablakok ajtók zárásáért
- balesetmentes munkavégzésért
- az energiával való takarékosságért
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

raktáros
9223
középfokú szakirányú végzettség
heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály
Távolléte esetén helyettesítéséről az igazgató gondoskodik.
Az igazgató elrendelése alapján

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.

A feladatok részletes felsorolása:
Naprakészen vezeti az intézményhez beérkező anyagok, eszközök és tárgyi eszközök mennyiségi
nyilvántartását.
Részt vesz az anyagok, termékek, tárgyak raktárból ki illetve befelé irányuló mozgatásában,
rakodásában. Végzi az anyagok, termékek csoportosítását és betárolását előírások szerint.
Anyagot, eszközt, tárgyi eszközt csak számla alapján vételezhet be, amelyhez megrendelő van csatolva.
Kezeli a raktárprogramot.
Nyilvántartásait folyamatosan egyezteti az analitikus nyilvántartással.
A tanműhelyes tanulók részére a munkaruhát és a munkaköpenyt szeptemberben a szakoktatók
kimutatása alapján kiosztja, a kiosztott munkaruhákat nyilvántartásba veszi.
Aktívan részt vesz a leltározási és selejtezési munkákban.
Együttműködik a centrum gazdasági ügyintézőjével.
Hatáskörök, jogkörök:
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Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.

Felelősségi kör:
Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik:
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem betartásáért,
- a raktári rend és fegyelem betartásáért.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

kancellár

Egyéb
munkáltatói
gyakorlója:

jogkör igazgató

Közvetlen felettese:

gondnok

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:

karbantartó
……..

FEOR szám:

……..

Munkakör betöltésének feltételei:

szakirányú végzettség

Munkaidő:

heti 40 óra, melynek beosztásáról, felhasználásáról
jogszabály rendelkezik

Munkavégzés helye:

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

Távolléte esetén helyettese:

közvetlen felettese által kijelölt személy

Távolléte esetén helyettesíti:

közvetlen felettese által kijelölt személy

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 620 órától 1510 óráig, pénteken 620 órától
1240 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.
A munkakör tartalma
Feladata az éves karbantartási tervben meghatározott munkák elvégzése: szerelési, javítási és
karbantartási feladatokat végez.
A feladatok részletes felsorolása:
Szerszámkészítő:
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Feladata az éves karbantartási tervnek megfelelően az épület folyamatos felülvizsgálata, szerszámok,
készülék működtetése, felmerülő hibák kijavítása, hegesztési és lakatosmunkákat végez a
balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembevételével.
Karbantartás, javítás, felújítás végzése, szerszámok/készülékek megbontása, szétszerelése.
A legjobb tudása szerint elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok
megbízza.
Esetenként részt vesz az udvar rendben-, karbantartásában.
Az elvégzett munkáról karbantartási naplót köteles vezetni, melynek tartalmaznia kell a javítás
időpontját, az elvégzett munka rövid leírását, a munka elvégzésének igazolását és az anyagfelhasználást.
Munkáját anyag és szerszámtakarékosan látja el.
Betartja a baleseti és tűzvédelmi előírásokat.
A munkához szükséges anyagok felmérése, igénylése, beszerzésükhöz szakmai tanácsadás biztosítása,
Napi rendszerességgel ellenőriznie kell az iskola helyiségeit úgy ütemezve, hogy havi egy alkalommal
minden helyiséget át kell vizsgálni és a kisebb, elhárítható hibákat már a helyszínen meg kell javítani,

Hatáskörök, jogkörök:
Javaslataival elősegíti az iskola takarékos működését és a vagyonvédelem biztosítását.
Gondoskodik az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtéséről és az észlelt
hiányosságokat jelzi a gondnok felé.

Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért.
Köteles megőrizni az intézménnyel és a munkájával kapcsolatos információkat (titoktartás), kizárólag a
munkahelyi vezetője felhatalmazásával továbbíthat intézményi adatokat.
Anyagi felelősséggel tartozik rábízott szerszámokért, eszközökért, leltári tárgyakért.
Felelős a rábízott anyagok, berendezések, felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az
anyagfelhasználás adminisztrálásáért.
Felelős a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért, az intézményi vagyon védelméért.
Felelős a takarékos villany-, víz- és gázfelhasználásért.
Felelős a talált tárgyak intézményvezetőnek történő leadásáért.
Felel a személyi adataiban történő változások bejelentéséért.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkáltató:
Munkáltató neve
Székhelye:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Egyéb
munkáltatói
jogkör
gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
kancellár
igazgató
gondnok

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Munkakör megnevezése:
FEOR szám:
Munkakör betöltésének feltételei:
Munkaidő:
Munkavégzés helye:
Távolléte esetén helyettese:
Távolléte esetén helyettesíti:

udvari munkás
9119
szakképzettséget nem igénylő munkakör
Heti 40 óra.
Távolléte esetén helyettesítéséről a követlen felettese
gondoskodik..
közvetlen felettese elrendelése alapján.

A munkaidő beosztása:
Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor
hatályos jogszabályok és belső dokumentumok szellemében végzi.
Munkaideje heti 40 óra, napi munkaideje hétfőtől csütörtökig 720 órától 1610 óráig, pénteken 720 órától
1340 óráig tart. Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását az
igazgatónak kell bejelentenie.
Adminisztratív feladatainak ellátásához az intézmény számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel az
Informatikai szabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe veheti. Szakmai feladatai ellátásához az
intézmény telefonját igénybe veheti.
Feladatainak ellátásához az intézmény takarításhoz szükséges gépeit, eszközeit, felszereléseit igénybe
veheti.
A feladatok részletes felsorolása:
1. naponta az időszaknak megfelelőn külső takarítási és parkgondozási feladatokat lát el:
- fűnyírás, falevelek összegyűjtése, fák, cserjék, bokrok gondozása, növények öntözése,
- téli időszakban a közlekedő utak takarítása, fagymentesítése,
- az intézmény külső területein lévő hulladékgyűjtő edények ürítése
2. segíti az iskolai rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök, berendezések mozgatását.
Hatáskörök, jogkörök:
Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Amennyiben szabálytalanságot észlel,
jogosult és köteles arra az igazgató figyelmét felhívni.
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Felelősségi kör:
Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért, feladatainak megszabott
határidőre történő elvégzéséért.
Felelős:
- az intézmény vagyontárgyainak védelméért
- balesetmentes munkavégzésért
- az energiával való takarékosságért
Munkavégzése során köteles betartani a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
Nyíregyháza, 2020. július 15.
igazgató
A munkáltató írásbeli tájékoztató és a fenti munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem, és az azokban
foglaltakat tudomásul vettem:
Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör
gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint
kell végeznem.
Az itt nem részletezett kérdésekben a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve, a 2019. évi LXXX.
törvény a szakképzésről, a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról, illetve egyéb szakmai szabályzatok, utasítások előírásai az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. július 15.
munkavállaló
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