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I. 

 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A szabályzat alapját képező jogszabályok 
 

 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről 

A jelen Szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 
 

2. Az intézmény iratkezelési szervezete és az iratkezelés módja 

Az intézmény iratkezelése központilag, az intézmény titkárságán történik, és azt az 
iskolatitkár és az e feladattal  megbízottak végzik. 

3.  Az iratkezelés felügyelete 

3.1.  Az intézményen belüli iratkezelés és ügyintézés szabályainak kialakításáért, 
végrehajtásáért, felügyeletéért, a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és 
eszközei biztosításáért az igazgató felelős. 

3.2.  Az igazgató tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében az igazgatót az 
általános igazgatóhelyettes helyettesíti. E tekintetben tartós távollétnek számít a négy hetet 
meghaladó távollét. 

3.3.  Az iratkezelés közvetlen ellenőrzése az általános igazgatóhelyettes feladata, amelyről 
rendszeresen beszámol az igazgatónak. 

3.4 A tanügyi nyilvántartások kezelése az igazgató irányításával történik. 

4.  Adatkezelés és –továbbítás  

 Az intézményben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatkezelést és továbbítást az 
intézmény adatkezelési szabályzata szabályozza, mely az iratkezelési szabályzat melléklete. 
 

 

 

 

 



II. 
KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, FELBONTÁSA,  

ÉRKEZTETÉSE, SZIGNÁLÁSA 

 

1. A küldemények kezelése 

1.1. Az intézmény részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, 
tértivevényeket, táviratokat, csomagokat és más küldeményeket, valamint a 
személyesen közvetlenül benyújtott beadványokat az iskolatitkár veszi át. A 
minősített küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag stb.) a posta 
szabályainak megfelelően kézbesítőkönyvvel kell átvenni. 

1.2.  A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. Ha az átvétel 
igazolását a benyújtott irat másolatán kérik, a benyújtott irat és az igazolásul 
felhasznált másolat egyezőségéről az iskolatitkárnak (vagy az irat átvevőjének) 
gondosan meg kell győződnie. 

2. Sérült küldemény kezelése 

2.1.  Ha az irat burkolata sérült, vagy felbontottan érkezett, az iskolatitkár rávezeti a 
„sérülten érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés 
keltezését, és aláírja azt. 

2.2.  A küldemény tartalmát ellenőrizni kell. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről 
a beküldőt értesíteni kell. 

3. Sürgősség kezelése 

3.1. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal 
továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, az igazgatónak kell soron kívül 
bemutatni. A felbontás nélkül átvett küldemény címzettje az általa felbontott hivatalos 
küldeményt iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni az iskolatitkárhoz. 

3.2. Soron kívül kell az igazgatóhoz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, 
az intézményhez címzett idézéseket, meghívókat. 

 

4. Téves címzés 

4.1. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani 
kell a címzetthez, vagy ha az nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. 

4.2 Az iskolatitkár az irányított iratokról jegyzéket vesz fel. 

 

 

 

 

 



A küldemény felbontása 

1. A küldemény felbontása 

 2.1. A küldemények felbontása az iskolatitkár feladata. 

1.2.  Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján 
megállapítható, hogy nem magánjellegű. Fel kell bontani a címzett távollétében azokat a 
leveleket is, amelyeken – az intézmény neve előtt vagy után – névre szóló címzés található, 
és feltételezhető, hogy a küldemény tartalma hivatalos jellegű. 

1.3.  A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. Az 
iratkezelőnek rá kell vezetni a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátni. 

1.4. A beérkezett küldemények bongásakor ellenőrizni kell: 

 A feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát, 

      1.5. A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás 
időpontjához jogkövetelmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat) fűződhet, 
valamint ha a feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg, a küldemény 
hiányosan vagy sérülten érkezett. 

1.6. Felbontás nélkül kell a címzettnek továbbítani: 

 A tévesen kézbesített küldeményeket 

      1.7.  Csak az igazgató által felbontható küldemények 

 Fenntartó szervtől 

 Országos hatáskörű és illetékességi szervtől érkezett küldemények. 

      1.8. Ha a megkeresés elektronikai úton érkezik, azt ki kell nyomtatni, érkeztetni,    

             szignálásra bemutatni és iktatni.  

2. Az iratok érkeztetése  

2.1.  A felbontott küldeményeket dátumozással érkeztetni kell. 

2.2.  Ha a küldeményt felbontás nélkül kell továbbítani az igazgatóhoz vagy más címzetthez, 
az érkeztetést a borítékra kell rávezetni. 

3. Az iratok szignálása (az ügyintéző kijelölése) 

3.1.  Az iskolatitkár az érintett iratot az ügyintéző kijelölése végett naponta bemutatja az 
igazgatónak. 

3.2.  Az igazgató az iraton kijelöli az ügyintézőt, rávezeti az iratra az elintézéssel kapcsolatos 
külön utasításai (határidő, sürgősségi fok stb.), és a szignálás idejének megjelölésével 
aláírja. 

3.3.  Az iratok szignálást követően azonnal visszakerülnek az iskolatitkárhoz iktatásra. 

 

 



III. 
AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Az iktatás 

1.1. Az intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatással kell 
nyilvántartani. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra 
kezdődő sorszámos rendszerben történik. 

1.2.  Az iktatást a küldemények beérkezésének napján – de legkésőbb az azt követő 
munkanapon- az igazgató szignálása után, a beérkezés sorrendjében kell elvégezni. 

1.3.  Soron kívül kell iktatni a hivatalból indított ügyeket, valamint a sürgős vagy határidő 
kitűzésével érkezett küldeményt. 

1.4.  A névre szóló küldemény címzettje a felbontás után köteles gondoskodni a hivatalos 
ügyirat azonnali bemutatásáról és iktatásáról. 

Az igazgató is visszaadja iktatásra azokat az iratokat, amelyeket saját maga intéz. 

1.5.  Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat: 

 A jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket, 
sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és 
folyóiatokat). 

 

2. Az iktatókönyv 

 

2.1.  Az iktatás céljára év elején megnyitott, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell 
használni. Amennyiben az iktatott iratok száma meghaladja évenként az 1000 db-ot, 
minden naptári évben új iktatókönyvet kell megnyitni. 

 

2.2.  Az iktatókönyv hitelesítése a következő: 

„A …………………(név)………………..(cím) 20.… január 1-jei hatállyal megnyitott 
iktatókönyve…….. számozott oldalt tartalmaz. 

……………………,  ………..év ………….hó ……….nap 

P.H. 

……………………………. 

aláírás” 

 

 



2.3.  Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem szabad. Az iktatókönyv lapjait 
összeragasztani, a feljegyzett adatokat – ceruzával bejegyzett határidő kivételével – 
törölni (leragasztani, kivakarni, lefesteni, tussal, tintával, vagy bármi más módon 
olvashatatlanná tenni) nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot 
egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A javítást 
keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 

2.4.  Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 
érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen.  
Meg kell jelölni azt is, hogy a tévesen beiktatott ügyiratot mely számra iktatták át. Az 
érvénytelenített bejegyzés iktatószámára újabb ügyiratot iktatni nem lehet.  

2.5.  Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet az iktatással felhasznált utolsó sorszámot 
követő aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével kell lezárni az alábbiak 
szerint. 

„Az iktatókönyvet ………. db iktatószámmal, …………….. utolsó iktatási számon 
lezártam. 

….…………………., ………….év ……………..hó ………..nap  

 

 
P.H. 

 
………………………….. 

aláírás” 

 

 

3. Az iktatás 

3.1.  Az iktatószám: Az iktatás minden naptári évben 1-gyel kezdődik. 

3.2.  Az érkezett iratok iktatása iktatóbélyegzővel és az adatok iktatókönyvbe történő 
bevezetésével történik.  

       Az iktatóbélyegző lenyomatát tartalmazza (nem kötelező bélyegző): 

 Az intézmény nevét (rövidítését), székhelyét, 

 Az iktatás évének, hónapjának, napjának 

 Az iktatókönyv sorszámának (az iktatószámnak) 

 A mellékletek mennyiségének, 

 Az ügyintéző nevének  

feltüntetésére szolgáló rovatokat. 



3.3.   Iktatáskor az iktatóbélyegzőt az irat jobb felső részére kell nyomni úgy, hogy ne fedje 
az irat szövegét, valamint ki kell tölteni annak rovatait. 

Ha az iktatóbélyegző nem helyezhető el a leírt módon, azt az irat hátoldalára kell 
rányomni. 

3.4.  Az iraton elhelyezett iktatóbélyegző lenyomatának kitöltésével egy időben, azzal 
megegyezően kell bejegyezni az iktatókönyvbe: 

 Az iktatás sorszámát (iktatószám), 

 Az iktatás idejét, 

 A beküldő nevét és ügyiratszámát, 

 Az ügy tárgyát és mellékleteinek számát, 

 Az elő- és utóirat iktatószámát, 

 Az ügyintéző nevét, 

 Az elintézés módját, 

 Kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés) 

 Az irattári tételszámot. 

Az iraton a tételszámot az ügyintéző tünteti fel. 

Az irat elintézését követő irattárba helyezéskor kell az iratra és az iktatókönyvben feljegyezni az 
irattárba helyezés keltét.  

3.5.  Az irat tárgyát úgy kell meghatározni, hogy az kifejezze az ügy lényegét, és annak 
alapján a mutatózás, majd a visszakeresés elvégezhető legyen. Ha az ügy kezdeményezője 
állampolgár (szülő), a tárgy rovatban fel kell tüntetni a nevét és a pontos lakcímét. 

4. Az iratok szerelése  

4.1.  Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy az iratnak van-e előirata. Az előiratot az 
iskolatitkárnak szerelni kell. 

4.2.  Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), 
ezt jelölni kell az iktatókönyvben is. A jelölés az irattárba vagy határidőbe helyezés 
tényének áthúzásával és a „Kezelési feljegyzések” rovatban az irat új helyének 
megjelölésével történik. 

 

5. Az ügyiratok elintézési határideje 

5.1.  A tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért felelős 
vezető vagy alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától  
számított 30 napon belül elintézni. 

5.2.  Az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 30 nap, 
amennyiben az igazgató más határidőt nem állapít meg.  



5.3.  Az ügyek 30 napos – illetőleg a megállapított rövidebb- határidőben történő elintézéséért 
az ügy intézője felel. Az igazgató indokolt esetben az ügyintézési határidőt egy 
alkalommal további 30 nappal meghosszabíthatja.  

6. Az ügyirat tartalmi kellékei  

6.1.   Az intézményben kezelt ügyiratoknak a tartalmi szövegen kívül az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

 Az intézmény nevét, székhelyét, 

 Az iktatószámot, 

 Az ügyirat tárgyát, a mellékletek darabszámát, 

 Az ügyintéző nevét, 

 A címzett adatait (kimenő leveleknél), 

 Az ügyintézés helyét és idejét, 

 Az irat aláírójának nevét és beosztását, 

 Az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

 

 

IV.  
AZ IRATOK POSTÁZÁSA 

 

1. Az iratok továbbítása, postázása (expediálás) 

1.1. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének 
napja megállapítható legyen. A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell 
végezni. 

1.2.   Ajánlott levélben kell küldeni a fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a 
kiadmányokat, amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen fontos. 

1.3.  Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik 
(például határozatok). 

 

 

 

 

 



V. 
AZ IRATOK IRATTÁRBA HELYEZÉSE ÉS ŐRZÉSE 

1. Irattárba helyezés  

1.1. Az irattár biztonsági előírásoknak megfelelő külön helyiség, amelyet zárva kell tartani, 
oda csak az iskolatitkár és a vezetők léphetnek fel. 

1.2.  Az irattárba helyezés előtt az iskolatitkár köteles az iratot átvizsgálni abból a 
szempontból, hogy az ahhoz tartozó valamennyi irat megtalálható-e. Az irattárba helyezést 
az iktatókönyvben fel kell jegyezni, és az iratot el kell helyezni az irattári tételszámnak 
megfelelő iratgyűjtőbe. 

1.3. Az elintézett ügyek iratait az alábbi záradékkal kell ellátni: „Irattárba helyezhető”, 
dátum, aláírás.  

1.4. Az elintézett iratokat az irattári terv tételszámai szerint csoportosítva kell irattárba 
helyezni. Minden egyes tételt külön dossziéba, e dossziékat pedig dobozokba vagy 
fedőlemezek közé kell eltenni. A dobozon, illetve a fedőlemezen fel kell tüntetni az 
intézmény nevét, az iratok keletezésének évszámát, a tételszámot, valamint a kötegben levő 
iratok kezdő és végső iktatószámát. 

1.5.  Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat 
végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. 

1.6.  Az irattári használatnál kerülni kell az iratok összehajtását, zsineggel átkötését vagy 
iratkapcsolók használatát. 

Az iratokat eredeti alakjukban, hajtogatás nélkül, illetőleg borítólapok között kell kezelni. 
Különleges méretű iratokat vagy ilyen mellékleteken külön kell elhelyezni, és ezt a tényt az 
iraton jelezni kell. A külön tárolt mellékleteken fel kell jegyezni az alapügyirat iktatószámát 
és irattári tételszámát. 

2. Iratok kiadása az irattárból  

2.1  Az irattárból iratot az igazgató, igazgatóhelyettes és jóváhagyásukkal az ügyintéző 
legfeljebb 30 napra kérhet ki iratkísérő lappal. Irattárból iratokat csak hivatalos használatra 
szabad kiadni Az ügyiratszámot tartalmazó iratkikérőket az irattárba lefűzve kell tárolni. 

2.2. Az irattárból kiadott ügyiratról is ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet – mint 
elismervényt- az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot az irattárban az ügyirat helyére kell 
tenni.  

2.3.  Ha a kiadott irat 30 napon belül vagy az engedélyezett határidőre nem érkezik vissza, azt az 
iskolatitkár megsürgeti. Az ügyirat visszaadásának napját az iratkísérőre fel kell jegyezni, az 
ügyiratpótló lapot pedig az irat visszahelyezésekor meg kell semmisíteni. 

 

3. Iratokba való betekintés  

3.1.  A tanulók, valamint szüleik (képviselőjük) -  az adatvédelmi szabályok betartásával – a 
tanulóra vonatkozó iratokba betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek. Az 
iratbetekintést az iskola igazgatójától, távollétében helyettesétől kell kérni. 

3.2.  A betekintés mások személyiségi jogát nem sértheti. 



4. Másolatok és másodlatok  

4.1 Az intézmény ügyeinek iratairól másolat vezetői engedéllyel adható ki. A másolat kiadása 
nem tagadható meg, ha azt a tanuló képviselője (szülő) vagy a nagykorú tanuló kéri a tanulót 
érintő ügyben. A másolatot „A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és a másolatot készítő 
aláírásával kell ellátni. 

4.2. Másodlatot kell kiadni – kérelemre – az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványokról a 
törzslap alapján.   

 

VI. 
AZ IRATOK SELEJTEZÉSE ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁSA 

 

1. Selejtezés  

1.1. -Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani 
azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. A selejtezés az 
irattári terv alapján történik.  

 -A tervezett iratselejtezést és annak tervezett időpontját legalább harminc nappal 

megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 

 -Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt 

legalább 2 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben 

rögzített őrzési idő leteltével. 

1.2.  Az iratok selejtezését az intézmény igazgatója rendeli el és ellenőrzi.  

1.3.  A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 

 Az intézmény nevét, 

 A selejtezett irattári tételeket, 

 Az irattárba helyezés évét, 

 Az irat mennyiségét, 

 Az iratselejtezést végző személyek nevét, 

 A selejtezést ellenőrző személy nevét. 

 

 

2. Levéltárba adás 

2.1 A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt terv szerint, 

átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti 

tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. 

2.2  A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. 



2.3  Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral 

egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni. 

2.4 Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert a nem 

selejtezhető iratokra az intézménynek ügyviteli szempontból még rendszeresen 

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

férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési idő felülvizsgálata keretében az 

átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett időtartammal meghosszabbításra kerül. 

2.5 Ennek időpontját és a további őrzési évek számát dokumentáltan rögzíteni kell. 
 

 

VII. 
ELJÁRÁS AZ INTÉZMÉNY MEGSZŰNÉSE ESETÉN 

 

     -    Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő 
ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő 
ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. 

-    Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az igazgató a fenntartó intézkedésének 
megfelelően gondoskodik az 1. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. 

 

VIII. 
A TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

1. Kötelező nyomtatványok a 20/2012. EMMI rendelet alapján: 

94. § *  Az iskola által használt nyomtatvány 

1. a beírási napló, 

2. a bizonyítvány, 

6. a törzslap külíve, belíve, 

10. az értesítő (ellenőrző), 

11. az osztálynapló, 

12. a csoportnapló, 

13. az egyéb foglalkozási napló, 

14. a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

15. az osztályozóív a tanulmányok alatti vizsgához, 

17. az órarend, 

18. a tantárgyfelosztás, 

19. a továbbtanulók nyilvántartása, 

20. az egyéni és csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában, 

24. a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

95. § (1) Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 



(2) A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan kell 

vezetni. 

(3) A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt - nem pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatott - alkalmazott vezeti. 

(4) A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A 

törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

(5) Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési 

igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni ……… a 

szakvélemény számát…………. 

 (8) A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a 

megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány esetén 

az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

(9) A beírási napló tartalmazza 

a) a tanuló 

aa) naplóbeli sorszámát, 

ab) felvételének időpontját, 

ac) nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában 

tartózkodási helyét, 

ad) anyja születéskori nevét, 

ae) állampolgárságát, 

ag) jogviszonya megszűnésének időpontját ………….. 

ah) évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 

ai) sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

b) az egyéb megjegyzéseket. 

96. § (1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell 

kiállítani. 

(2) *  A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú intézmény esetén a tagintézmény 

nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

(3) A bizonyítvány tartalmazza 

a) a sorszámát, 

b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát, 

c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori 

nevét, 

d) a tanuló törzslapjának számát, 

e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 

f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások 

számát, 

h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

i) a szükséges záradékot, 



j) a nevelőtestület határozatát, 

k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását. 

(5) A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni a művészeti alapvizsga és 

záróvizsga letételének tényét. 

(6) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján 

bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

(7) Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot 

mikor végezte el. 

(8) Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet 

feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú 

pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt 

tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két 

évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az 

iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

99. § (1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és 

az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról - a 

tanévkezdést követő harminc napon belül - egyéni törzslapot állít ki. 

 (3) Az egyéni törzslap tartalmazza 

a) a törzslap sorszámát, 

b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a 

jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és 

idejét, anyja születéskori nevét, 

c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 

d) *  a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

e) a tanuló ………………szorgalmának értékelését, 

f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 

g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat, 

h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan 

mulasztásokat, 

i) a nevelőtestület határozatát, 

j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, 

határozatokat, záradékokat. 

(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell 

tüntetni ……… a szakvélemény számát és kiállításának keltét…… 



 (6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a 

megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az intézmény 

körbélyegzőjének lenyomatát. 

(7) A törzslap külíve tartalmazza 

a) az osztály megnevezését, 

b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való 

összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató aláírását, 

d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 

törzslapszáma feltüntetésével). 

(8) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok, adatok 

alapján - póttörzslapot kell kiállítani. 

100. § (1) Az értesítő (ellenőrző) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi 

tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az iskola és a 

szülő kölcsönös tájékoztatására szolgál. Az alapfokú művészeti iskolai értesítőben a tanuló 

magatartását nem kell értékelni. 

(2) *  Az értesítőben (ellenőrzőben) fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, 

az osztály megnevezését. 

(3) Az értesítő (ellenőrző) tartalmazza 

a) a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában 

tartózkodási helyét, anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

napközbeni telefonszámát és apja, törvényes képviselője nevét, lakcímét, ennek hiányában 

tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát, 

b) a tanuló magatartása, szorgalma értékelését, 

c) a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minősítését, 

d) a félévi osztályzatokat, 

e) a mulasztások igazolását. 

(4) A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén is 

köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni. 

101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót 

vezet. 

(2) *  Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály 

megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az 

igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni. 

(4) Az osztálynapló 

a) haladási és mulasztási, valamint 

b) értékelő naplórészt tartalmaz. 



(5) A haladási és mulasztási naplórész 

a) a tanítási napok sorszámát és időpontját, 

b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát, 

c) a tanítási óra anyagát, 

d) az órát megtartó pedagógus aláírását, 

e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását, 

f) a hiányzások …... féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását 

tartalmazza heti és napi bontásban. 

(6) Az értékelő naplórész 

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy 

törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát, 

c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi 

szöveges értékelését, osztályzatait,  tartalmazza. 

102. § (1) 

 (2) A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló 

megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását, 

papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

(3) A csoportnapló 

a) a csoport megnevezését, 

b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, 

c) a csoport tanulóinak névsorát, 

d) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait, 

e) a tanuló értékelését, 

f) a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot, 

g) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását   tartalmazza. 

103. § (1) Az egyéb foglalkozásokról, ……….a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet. 

(2) Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM 

azonosítóját, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az 

igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

(3) Az egyéb foglalkozási napló 

a) a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, 

b) a csoportba tartozó tanulók névsorát, 

c) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 

d) a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője 

nevét és elérhetőségét, 

e) a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, 

f) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását  tartalmazza. 



104. § (1) A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell 

kiállítani. 

(2) A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját 

és címét. 

(3) A jegyzőkönyv 

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, 

lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

b) a vizsgatárgy megnevezése mellett 

ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár 

aláírását, 

bc) a végleges osztályzatot, 

c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását 

tartalmazza. 

105. § (1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

(2) *  A tantárgyfelosztás 

a) a tanév évszámát, 

b) az iskola nevét, 

c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az általa 

tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozásokat, 

d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

e) a pedagógus által ellátott óratervi órák és egyéb foglalkozások számát osztályonként és 

tantárgyanként, egyéb foglalkozásonként, 

f) az egyes pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát, 

g) az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

h) az e)-f) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, valamint 

i) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát  tartalmazza. 

(3) *  A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző iskola 

esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak. 

(4) A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az 

egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár 

megnevezésével. 

(5) Az alapfokú művészeti iskolában és a művészeti szakközépiskolában a 

tantárgyfelosztásban az egyéni órák és a csoportos tantárgyak óráit azzal az eltéréssel kell 

feltüntetni, hogy abból a (2) bekezdés tartalma megállapítható legyen. 

106. § (1) Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet. 

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét. 

(3) A nyilvántartás 



a) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori 

nevét, 

b) a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, 

c) a tanulót átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát 

tartalmazza. 

107. § Az alapfokú művészeti iskolák által használt további és speciális nyomtatvány 

a) a bizonyítvány (az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai - zeneművészet, 

táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet - szerint), 

b) a törzslap külív, belív (az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai - zeneművészet, 

táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet - szerint), 

c) az összesítő kimutatás a térítési díj és a tandíj befizetéséről, 

d) az eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény, 

e) az eszköz- és hangszernyilvántartó lap, 

f) a szülői nyilatkozat az alapfokú művészeti iskolában folytatott tanulmányokhoz. 

A tanügyi nyilvántartások vezetéséről a 20/2012. EMMI rendelet 112§ 113§ 114§ 

rendelkezik. 

A bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványnyomtatványok kezeléséről a 20/2012. EMMI 

rendelet 115§ és 116§ rendelkezik. 

Az intézményben alkalmazott záradékokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. Az iskolai dokumentumok kezelése  

2.1. A tanórai, tanórán kívüli foglalkozási naplókat, a tantárgyfelosztást év végén irattárba 
kell helyezni, és azokat az irattári tervben megállapított tételszám szerinti 
csoportosításban kell őrizni. 

2.2. A betelt beírási napló irattárba kerül, mely nem selejtezhető. A törzslapokat, 
póttörzslapokat a tanulói jogviszony megszűnése után kell irattárba helyezni, ezeket 
nem lehet selejtezni.  

2.3. A törzslapokat és bizonyítványokat, valamint az üres bizonyítvány-nyomtatványokat 
zárt helyen kell elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa 
megbízott személy férjen hozzá. 

Az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, és a bizonyítvány megsemmisítésre kerül. 

2.6 Az iskola nyilvántartást vezet 

 Az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, 

 A kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról a tulajdonos nevének és a 
bizonyítvány kiadása keltének jelölésével. 



 Az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról.  

 

IX. 
ZÁRADÉK 

 

1. A jelen Iratkezelési Szabályzat függeléke a irattári terv és a záradékok 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 1. 

 

………………………………………. 

                                                                                          intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

AZ IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 
 
 

1. számú melléklet: IRATTÁRI TERV 
 
2. számú melléklet: AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ALKALMAZOTT ZÁRADÉKOK 

 
3. számú melléklet: FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE  

 
4. számú melléklet: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Irattári terv (1. számú melléklet) 
 

Irattári 
tételszám 

Ügykör megnevezése Őrzési idő 
(év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés nem 
selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek 
nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér és munkaügy 50 
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem 10 
5. Fenntartói irányítás 10 
6. Szakmai ellenőrzés 10 
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 
8. Belső szabályzatok 10 
9. Polgári védelem 10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 
11. Panaszügyek 5 

Nevelési – oktatási ügyek 

12. Nevelési – oktatási kísérletek, újítások 10 

13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem 
selejtezhető 

14. Felvétel, átvétel 20 
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 
16. Naplók 5 
17. Diákönkormányzat szervezése és működése 5 
18. Pedagógiai szakszolgálat 5 
19. Szülői munkaközösség, iskolatanács szervezése és működése 5 
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok, ajánlások 5 
21. Gyakorlati képzés szervezése 5 
22. Vizsgajegyzőkönyvek 5 
23. Tantárgyfelosztás 5 
24. Gyermek és ifjúságvédelem 3 
25. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 
26. Az állami vizsga, szakmai vizsga feladatlapjai 1 
27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5 

Gazdasági ügyek 

28. 
Ingatlan-nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok, 
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 

határidő 
nélküli 

29. Társadalombiztosítás 50 
30. Leltár, állóeszköz, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 
31. Éves költségvetés, beszámolók, könyvelési bizonylatok 5 
32. Tanműhely üzemeltetése 5 
33. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 
34. Szakértői bizottság szakértői véleménye 20 
35. Költségvetési támogatási dokumentumok 5 

 

 

 

 



 

Az intézmény által alkalmazott záradékok (2. számú melléklet) 
 

Ssz. Záradék Dokumentumok 

1. 
Felvéve [átvéve, a(z) .......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola 
címe) ..................... iskolába. BN, N, TL, B 

2. 
A ......... számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján 
tanulmányait a(z) (betűvel) ........... évfolyamon folytatja. BN, TL 

3. Felvette a(z) (iskola címe) ....................... skola. 4. BN, TL, N 

4. 
Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy 
osztályozó vizsga letételével folytathatja.  
Tanulmányait a szülő kérésére évfolyamán folytathatja. 

BN, TL, N 

5. ....... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. N, TL, B 
6. Mentesítve ............ tantárgyból az értékelés és a minősítés alól. N, TL, B 

7. 
…...... tantárgy ......... évfolyamainak követelményeit egy tanévben 
teljesítette a következők szerint:.. .......... N, TL, B 

 
8. 

Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../....... 
tanévben felmentve ............................................. miatt. 
Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 
N, TL, B 

9. 
Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) 
magántanulóként folytatja. N, TL 

10. 
Mentesítve a(z) ...................... tantárgy tanulása alól. 
(A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.) N, TL, B 

11. 
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam 
tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni. N, TL 

12. 
A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a 
tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. N, TL, B 

 
13. 

A(z)............tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .... -tól .... .. - 
ig. 
Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 
N 

14. 
Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata 
értelmében osztályozó vizsgát tehet. N, TL 

 
15. 

A nevelőtestület határozata: a .......... évfolyamba léphet. vagy 
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, 
tanulmányait ................... évfolyamon folytathatja. 

 
N, TL, B 

16. 
A tanuló az ................... évfolyam követelményeit egy tanítási évnél 
Hosszabb  ideig, ................. hónap alatt teljesítette. N, TL 

17. A(z)....................tantárgyból javítóvizsgát tehet. N, TL, B 
 A javítóvizsgán .............. tantárgyból ................... osztályzatot 

kapott, ..................... évfolyamba léphet. TL, B 

18. 
A .............. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot 
meg kell ismételnie. N, TL, B 

19. 
A javítóvizsgán ................. tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 
Évfolyamot ismételni köteles. TL, B 

20. A(z) ........................ tantárgyból ......... .. -án osztályozó vizsgát tett. N, TL 
21. Osztályozó vizsgát tett. TL, B 
22. A(z) .................. tantárgy alól .................okból felmentve. TL, B 
23. A(z) ..................... tanóra alól ................. okból felmentve. TL, B 

24. 
Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító) vizsga letételére 
..........................-ig halasztást kapott. TL, B 

25. 
Az  osztályozó  (javító)  vizsgát engedéllyel a ................... iskolában 
független vizsgabizottság előtt tette le. TL, B 



26. A ..................... szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. N, TL, B 

27. 
Tanulmányait ............................okból megszakította, a tanulói 
jogviszonya .................... ..-ig szünetel. BN, TL 

 
 

28. 

A tanuló jogviszonya a) kimaradással, b).............. óra igazolatlan 
mulasztás miatt, c) egészségügyi alkalmasság miatt, d) térítési díj, 
tandíj fizetési hátralék miatt, e) .................. iskolába való átvétel 
miatt 
megszűnt, a létszámból törölve. 

 
 
BN, N, TL, B 

29. ............................. fegyelmező intézkedésben részesült. N 

30. 
............................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés 
végrehajtása ................ ..-ig felfüggesztve. TL 

 
31. 

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén 
a) A tanuló ............ óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt 
felszólítottam. 

 
N 

 b)  A tanuló ismételt ........... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő 
ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. BN, N, TL 

32. Tankötelezettsége megszűnt. BN 
33. A ................. szót, osztályzatot .................-ra helyesbítettem. TL, B 
34. A bizonyítvány ......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. B 

 
35. 

Ezt a póttörzslapot a ............... következtében elvesztett 
(megsemmisült) eredeti helyett ................ adatai alapján állítottam 
ki. 

 
Pót TL 

36. 
Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti 
helyett ................. adatai alapján állítottam ki. Pót TL 

37. 
A bizonyítványt ..... kérelmére a ...... számú bizonyítvány alapján, 
téves bejegyzés miatt állítottam ki. TL, B 

 
38. 

Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ..........., anyja neve ........... a(z) 
................. iskola .......... szak (szakmai, speciális osztály, két tanítási 
nyelvű osztály, tagozat) ................ évfolyamát a(z) ........................ 
tanévben eredményesen elvégezte. 

 
Pót B 

39. Művészeti alapvizsgát , művészeti záróvizsgát tehet. TL, B 
40. Beírtam a ................................... iskola első osztályába.  

41. Ezt a naplót ..................... tanítási nappal (órával) lezártam. N 

42. 
Ezt az osztályozó naplót ....... azaz ........... osztályozott tanulóval 
lezártam. 

 

43. 
Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig............ óra 
közösségi szolgálatot teljesített. B 

44. 
A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges 
közösségi szolgálatot. TL 

 
 

45. 

Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő 
tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga 
eredményeinek bejegyzéséhez, a ……vizsga eredményének 
befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a 
tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat 
megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat 
ki. 

 

 
 

Rövidítés Dokumentum Rövidítés Dokumentum 
BN Beírási napló TL Törzslap 
N Osztálynapló B Bizonyítvány 

 



Fogalmak értelmezése (3. számú melléklet) 

 
Átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított 

olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy 

központi irattárba adás előtti őrzése történik. 

Átadás: irat, ügyirat kezelési jogosultságának dokumentált átruházása. 

Csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása. 

Elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, 

amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy 

ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesíti az ügyfelet. 

Elektronikus visszaigazolás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, 

amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés sorszámáról értesíti annak 

küldőjét. 

Expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének, fajtájának 

adathordozójának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása. 

Iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a keletkezést 

követően. 

Iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok 

iktatása történik. 

Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel az intézmény látja el az iktatandó iratot. 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv 

működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, 

bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 

Iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból. 

Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen 

az irattárba tartozó iratok összessége. 

Irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően 

kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több 

egyedi ügy iratai tartozhatnak. 

Irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába 

sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód. 

Irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő dokumentált 

elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő 

időre. 

Kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata. 



Kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek 

szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások. 

Kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy vagy adatátviteli eszköz útján 

történő eljuttatása a címzetthez. 

Kiadmány: az iskolai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény számára 

készült hivatalos irat. 

Központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 

selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár. 

Küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó 

listán címzéssel láttak el. 

Küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvashatóvá 

tétele. 

Levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 

évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak. 

Másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon 

hitelesítettek. 

Másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem 

hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat. 

Megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának 

lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése. 

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól – 

elválasztható. 

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, tőle elválaszthatatlan. 

Selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 

megsemmisítésre történő előkészítése. 

Szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása. 

Szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység vagy ügyintéző személy kijelölése, az 

elintézési határidő és a feladat meghatározása. 

Továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, 

amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetőségének 

biztosításával is. 

Ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy



 


