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I Szew ezeti és Mfü cjdé si Szabźiv zat
2. lskolai könwtár svĹĺi tőköri szabá|vzata

3. Szabálvtalansások kezelésének eliárás rendie
4. V a svonnvi latko zat é s annak keze l é s ére vo natko zó szab á,Iy zat
5. Pedasóeiai Progľam és Helyi tanterv
6. Egészségnevelési és környezetvédelmi nevelési program

7. Cisánv kisebbsési nevelési Drogľam

8. Tanulók ťtzikai állaootának felméľéséhez szüksé ses mó dszerek
9. Hźzirend
10. Intézménvi Minő sé sbizto sítási Pľo gľam

11 Továbbképzési pľosram

12. Eves intézményi munkaterv
13. Kollektív szerződés
14. Közoktatási Esélvesvenlősési Prosľam
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1. Házfuęnd
2. Üewiteli' adat és iratkezelési szabáIyzat
a
J. Esélvesvenlősési pľosľ arrl 2008-2013
4. SZ}ŕí.SZ
5. Pedasóeiai pľogram

6. Minőséeiranyítási pľo gram

7. Gyakornoki szabá|yzat
8. S zab áIytaIans ágo k kezelé s ének szab áIy zata
9. lnformatika i szab á|v zaÍ

10. Az i skolai tankönwelIátás szabźiy zata
11. Cafeteria szabá|yzat

12. Kiküldeté s i szab áIy zat

13.
SzabáIyzatakiemeltmunkavégzésértésa2oÁteljesítményosńonzo
i uttatás felhasználásaľól

14. P élukeze|ési szab źiy zat

15.
EgyĹittműködési megállapodás a Némęth LászIő Altalános Iskolával a
p énzĺisvi - s zámv iteLi fe ladatok elltásáró l

16. Tel efonhas zná|ati szabá|v zat
17. Kozbeszerzésiszabá|vzat

18.
P éĺugazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utaIv ány ozás,

éľtesítés és elleniegyzés
19. A b eszer zés ek l ęb onvo |itása
20. Számvitęli politika
2r. Pénzkeze|ésíszabźivzat
22. Leltźtĺ ozásí és leltarkez ę|ési szabá|yzat
Ą.z). Eszközök és foľľások értékelési szabáIyzata

24. F ele sl e ge s v agy ontźlr gyak haszno sítás ának, sel ej tezé s én ek szab á,|y zata
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1. B e s zerzé s ek leb o nyo lí tásźlr ő| szab á'Iy zat
2. Üsvľend
3. S zámvitel i p o litika szab áIy zat
4. P énzkezelési szabá|y zat
5. Leltźr ozźsi és leltaľkés zítési szabá|y zat

6. Feleslegesvagyontaĺgyakhasznosítástnak,seleitezésénekszabá|yzata
7. Eszközĺjk és források éľtékelési szabáIyzata
8. Ktj zb c s zeľ zési szab á'Iy zat
9. Munk abiztons á gi szab źiy zat
10. Tűzvédelmi szabźiyzat
11. B ér sazdá|kodási és béľkönwel ési szab áIy zat

12. Kikül đeté s í szab ź/rv zat
13. Y áIla|ko zási szab áIv zat
14. onkĺiltsé s szźlmítási szabźiy zat
15. Cafetéria szabá|yzat

16. Szervezeti és mfüödési szabá|yzat
T7, Ptl|vźuati szabá|vzat
18. Kockázatelemzés
19. Adatkezęlé si szab áIv zat

20. S zab álvtalans áso k kezel é s ének szabá|y zata

fr. Belső ellenőľzési szabáIyzat

f2. Iľatkezelés i szab źiv zat
zJ. FEWE rendszerét bemutató szabá|yzat
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I Alapító okirat
f. Az i sko l aszék. s zül ő i szeĺv ezet mfü ti dé si szab źiy zata
.)
J. Baleset megelőzés intézkedési terv
4. Belső ellenőľzés
5. B e szerzé s ek l eb onyo l í tásźnak szab źiy zata

6. Cafetéria szabáLyzat
7. D iákcĺnkorm źnv zat mfü ĺj dé si szab áIy zata
8. Esélvewenlősési terv
9. Eszkĺjztik és forľások ért. szabáIvzat
10. Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabtiyzata (FEWE)
1i G azdasásí szerv ezet ii swendi e

T2. Gvakoľnoki szabáIyzat
13. Hźz;kęnđ
T4. ÜsYviteli és iratkeze|ési szabá|y zat
15. Katasztrófavédelmi orevenciós Droqram

16. Kikiildeté s í szab áIv zat
T7, Kollektív szerződés
18. Könwtáľ kezelési szabáIyzat

19. Kötelezettségvźi|a|ás,utalványozásellenjegyzésrendje
20. KozbeszeruésiszabáIvzat
2t. Eszközök és forľások le|táĺozás és leltárkészítési szabá|yzat

22. Munkavédelmi. ko ck ázatért. szab.
23. Önkĺĺltsé s- szźlmításí szab áIv zat
24. Pedasósiai Dľogľam
25. Pedasósus is. kezelése. diákis. kezelése
26. P énzkeze|ési szab á|v zat
27. S elei tezési szabźiy zat
28. Sorsolási Szabá|vzat
29. Szabadsásolási terv
30. Számítástechnikai adatvédelmi szab.
31. Számviteli oolitika
)2. Szerv ęzeti és Működé si Szabá|vzat
33. Továbbkéozési orogram
34. Ttĺzvédelm i szab áLy zat
35. Vagyonnyilakozatkezeléséľevonatkozószabá|yzat
36. Vezetési és szeĺvezési strukťuľa



034923

I Szewezeti és műkĺjđési szabáIyzat
2. Munkavé d e|mí szabá|y zat
a
J. T ín- és bale setvéd ęImi szab á"|y zat
4. Yizssaszabá|vzat
5. Gvakoľnokí szabáIvzat
6. Felvételi eliaľás rendie
7. Adatvé delm i szabéiv zat
8. Etkezteté s i szab áIy zat
9. Eoületlátosatás rendie
10. Porta működési ľendie
11 Házirenđ
12. Cafetéľia szabtivzat
13. Iratkezelé s í szab áIy zat
14. Le|tźrozásíésleltarkész|ętezésiszabźiyzat
15. S e le i tezé si szab á|y zat
16. S zemélv sépko c si hasznáIatí szab á|y zat

r7. P énzsazdźL|kodási szabźůy zat
18. B eszerzések lebonvolításanak szabá|v zata
19. Számviteli szabźůyzat
20. Eszkozok és forľások értékelési szabá|yzata



034932

1. Alaoító okiľat
2. Pedaeóeiai Program
a
J. lntézményi Minősésiranyítási Program
4. SZMSZ
5. Kcjzalkalm azottí S zab áIv zat
6. Hź.zirend
7. Kĺ jnwtáľiMfü ödésiSzabá|yzat'Gytiitőköriszabéůyzat
8. refęrenci aintézményi szab tlly zat
9. A HHH tanulók feilesztése éľdekében létrehozott munkacsoport miikodési szabá|yzata

10. D i aktj nkorm ány zati S zabá|y zat
11 Sztilői Munkaközösség Mtiköđésének Szabá|yzata
12. Esélve svenl ő s é si S zab á|y zat
13. Gvakornoki SzabáLvzat
14. Erinté své delmi S zab á|v zat
15. Katasztrófavédelem, polgĺíľi védelem
16. Kockázatéľtékelés
17. Tornaterem kitiríté s ének szálnítása
18. Tűzvéde1em
t9. Erintésvéđelem. ťúzv éde|ęm' villámvédelem
20. Zaifelm&és
21. Üzemelteté si SzabáIvzat - Uszođa
22. Uszoda háziľendie
23. Elektronikus aláíľás
24. Első sesély-nvui tási Szabtiy zat

25. Flotta megállapodás
26. Munka-és védőľuha iuttatás ľendie
27. Számítőséohá|őzatánakfelhasználóíSzabźiyzata
28. Te l efonhas znźůati S zab á|v zat

29. Tel ei ítménv ö sńoluő rendszer szab á|y zata

30. Altalános Szerződés Feltételei
31. D ev iza szźĺĺ]akezelési ľęnd



034931

I Adatkezel é sí szab ź/ry zat
2. Az iskolai könwtár múködési szabá|yzata
a
J. Cafeteria Szabá|vzat

Diákönkormányzatszewezetiésműkodésiszabźiyzata
5. Esélyesyenlőségi terv
6. É.'to"ot és források éľtékelési szabźiyzata (Németh L. Alt. Isk.)

7. Etikai Kódęx
8. Felesleses vagyontárgyak hasznosításának, seleitezésének szabáIyzata (Németh L. Alt.
9. FEUVE-szabáIyzat
10. Gvakomoki szabáIvzat
11 Háziręnď
12. Intézményi esélyęgyenlőséei program

13. lntézménvi minősésiránvítási pľogľam

14. Iľatkezel é s i szab áIy zat
15. Iskola tornatermének kiiirítés számítása
16. Iskolaszékszewezetiésműkĺ jdésiszabä|yzata

r7. J átszőtéti eszkĺjzök ellenőrzési és karbantaľtási utasítása

18. Kollektív szerződés
t9.

l\utvlzt tLĎgB v ćrrrCućrĎ' uLą'L v ąrLJ w LąĎ' vr v vuJ vor LLJvEJ

f0. Közalkalm azotlí szab áIy zat
21 Kozbeszerzésiszabá|yzat
22. Lę|ttnozási szabźiyzat Németh L. Alt. Isk.)

23. Munkahelvi kockázatéľtékelés és kémiai kockázatbecslés
f4. Munkameeo sztás és felelő s séevállalás rendi ét szabźt|y oző me gállapodás

f5. MunkavédelmiéskockázatértékelésiszabáIyzat
26. Munkavéd e|mi szab áIy zat

27. onkĺĺlts é e s zámítás b érl eti díi meeál l ap ításához
28. Pétukezelési szabá|yzat [Németh L. Alt. Isk.)

29. Szabálvtalansások kezelésénęk eliáľásrendie

30. Szabálvzat az iskolai tank<jnwellátás módi aról

31. S zab á|v zat b eszetzések lebo nyo l í tásár ő|

32. Számviteli politika szabá|yzat CNémeth L. Alt. Isk.)

JJ. S zemélyeépko c si hasznáLatí szabáIy zat

34. Szerv ezetí és Műkĺjdé si Szabźĺ|y zat
35. Telefonhas zntiati szabź"Jy zat

36. Továbbképzési program + Beiskolázási terv

37. Tűzvédelmi szabá|vzat + tűzriadó terv

38. Ügyviteli, adat- és iratkezelésí szabáIyzat

39. VasvonnvilatkozatkezelésérevonatkozószabáIyzat



039690

I EsvĹittmfüödési mesállapodás
2. Számviteli politika
J. Eszköztjk és foľrások éľtékelése

Le|ttr ozás és leltárké szítés
5. Felesleges vagyontárgyak hasznosítása sele|tezés

6. Pénzkeze|és
7. FEuVE

- Feuve melléklet: véeÍehaitás folvamatai
- Feuve melléklet : tervezéssel kapcso lato s folyamatok
- Feuve melléklet:kockázatértékelés
- F euve melléklet : szab á|yta|ans ágok kezel é s e

8. Esélvessvenlősés szabáIvzat
9. Gvakoľnoki
10. Téľítési díiak 1997 -20I2l20I3
l1 Díszterem önkciltsées zámítás
12. Dohánvzás szabá|yal
13. Belső ellenőrzés
14. Cafetéria
15. Informatik ai szab áIv zat
16. Intézménví szakmai eszközök szabá|y zata

T7, Nevelő-oktató munka ęllenőľzési,éľtékelési,minőségbiztosítási sz.

18. Ügyrend
19. Iratkezel é s í szab á|v zat
20. Bizonvlati rend
21. Kockźnatértékelés
22. Tűzvédelmi szabá|yzat
Ą.zJ. Munkavé d e|mi szab á|y zat

- érintésvédelmi felülv izsstLlat
- erősaľamú berendezések felülvizs sáIata
- ko ckázatéľtékelé s fe lülvi zs gál ata

- munkaeszkoz eIlenőrző feliilvizseálat
- kitirítési tűzvédelmi számítások
- villámvédelmi mínősítő irat



1_02558

1. Szervezeti és Múködtetési Szabályzat (SzMSz) és mellékleter:
FEUVE szabá|yzat
S zab álytalans ágok kezel é s ének szab á|y zata
Kiemelt munkavégzésért i aró keręset-kie gészítés feltételęi
Keľeset-kie sészítés fęltételei
Iĺatkezel é s i szabáIy zat
Va yUIuIylrau(Uzat-tętęlfg lĺUtęlęZęttgl( KUIę, ą vaByUluryllau(Uzat-KęZęręssęl Kapc szaoa

f. Intézménvi Minőséeirányítási Progľam (IMIP)

3.

SzabáIyzat a Pénzgazđálkodással kapcsolatos kotelezettségvállalás, utalványozás, értesítés és
elleni esyzés hatásköri ĺendiéről

4. S zab áIy zat a b eszet zések l eb onvo |ításár ő1
5. S zámviteli politika szab á|y zat

6. P énzkezelési S zab źiv zat
7. Le|tźr ozási é s leltáľkez e|ési szab á'|v zat
8. Eszközök és foľrások éľtékelési szabá|vzata

9. Feleslegesvagyontaľgyakhasznosításźnak,seleitezésénększabá|yzata
10. Cafeteria szabźt|yzat

tL. Munkavéd e|mí szab áIv zat
72. Tiĺzvédelm i szabá"Iy zat
13. Erinté svéd e|mi szab áIv zat
1,4. Gyakornok i szab źlly zat
15. Közalkalm azotti szab áLv zat


