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SZMSZ 1.sz. melléklet 

 

FELADATOK  2021 

 

SZAKMAI FELADATOK a Waldorf-intézmények támogatására, segítésére 

• pedagógiai munka támogatása: pedagógiai tanácsadás, értékelés, 

tájékoztatás, tantárgygondozás 

• igazgatási tanácsadás 

• pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, 

szervezése 

• Waldorf-kerettanterv fejlesztése 

• Waldorf-pedagógusképző felsőoktatási intézmény létrehozásának előkészítése 

• kutatói hálózat kialakítása és működésének segítése 

• Waldorf-gyógypedagógiai fejlesztések 

  

ALAPFELADATOK a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges háttér 

biztosítására 

• titkársági feladatok 

• kommunikáció 

• heti rendszerességű konferenciák 

• intézményképviselet 
 

 

 

 

 



SZMSZ 2. sz. melléklet
Iratkezelési Szabályzat

Az Iratkezelési Szabályzat elkészítése és jóváhagyása az MWH tanácskozás feladata. A részletes feladat-
és hatásköröket az SZMSZ határozza meg. A szabályzat elfogadását a dokumentum végén lévő záradék
tartalmazza, melyet az intézményképviselő aláírásával hitelesít.

Az intézményben dolgozó munkatársak munkájuk nagy részét elektronikusan végzik,  ügyelve arra,
hogy az ily módon érkező, illetve keletkező dokumentumok közül melyeket szükséges nyomtatott úton
is előállítani, illetve azokat papír alapon meg is őrizni.

Az iratok kezelése, rendszerezése, tárolása és selejtezése
Az  intézmény  egyes  területeihez  tartozó  dokumentumok  kezelése,  rendszerezése,  iktatásra  adása,
tárolása, valamint selejtezése a területekért felelős munkatársak feladata. Ez vonatkozik mind a papír
alapú, mind az elektronikusan tárolt iratokra (levelekre, dokumentumokra).

A  területfelelős  munkatárs  gondoskodik  az  iratok  sérülésmentességéről,  tartalmuk
megváltoztathatatlanságáról, illetve megsemmisülésük elkerüléséről.

Jogi anyagok és állásfoglalások esetén mérlegelni kell azok megőrzésének hosszát.

Az iratok selejtezésénél minden munkatárs az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az iratok megőrzésének ideje
(készült a 48/2012. EMMI rendelet 2. melléklete alapján)

Ügykör megnevezése Őrzési idő (év)
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

• Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető
• Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető
• Személyzeti, bér- és munkaügy 50
• Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem 50
• Fenntartói irányítás 10
• Szakmai ellenőrzés 10
• Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10
• Belső szabályzatok 10
• Polgári védelem 10
• Munkatervek, jelentések, statisztikák 5
• Panaszügyek 5

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő ügyek
• Szolgáltatások igénybevételével összefüggő nyilvántartások 3
• Szaktanácsadással kapcsolatos ügyek 5
• Pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos ügyek 5
• Pedagógusok önképzésének segítésével kapcsolatos ügyek

bizonyítványok kiállításául szolgáló adatlapok nem selejtezhető
• Oktatásban való részvétellel kapcsolatos igazolások 20
• Más iratok 5

Gazdasági ügyek
• Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás,

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek határidő nélküli
• Társadalombiztosítás 50
• Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10
• Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, költségvetési bizonylatok 5

A hivatalos dokumentumok kötelező tartalmi elemei
Az intézmény által kiadott dokumentumoknak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az intézmény neve

Waldorf Ház, SZMSZ _2021.11.09.



és  székhelye,  iktatószám  vagy  azonosító  szám,  az  irat  aláírójának  neve  és  beosztása,
intézményképviselő aláírása esetén a körbélyegző lenyomata.

Iktatás
A  munkafolyamatok  során  keletkező  hivatalos  iratok  központi  iktatás  segítségével  történő
megőrzésének módjára az alábbi szabályok a mérvadóak.

Az iktatandó dokumentumok körének meghatározása

• Az intézménybe érkező, illetve az intézményben keletkező papír alapú iratok közül a következőket
szükséges  iktatni:  az  intézmény  egészét  érintő  dokumentumokat  (pl.  hatóságokkal,  hivatalos
szervekkel,  minisztériumokkal  történő  levelezés),  az  intézmény  által  átutalással  fizetendő
számlákat, illetve a területekért felelős munkatársak által szükségesnek tartott iratokat.

• Az  elektronikusan  érkező,  illetve  az  intézményben  elektronikusan  keletkező  iratok  közül  csak
azokat  szükséges  kinyomtatni  és  iktatni,  amelyek  várhatóan  egy  hosszabb,  fontos  hivatalos
folyamat részét képezik, és ezért biztosítani kell a visszakereshetőségüket.

Az iktatás menete

• Az eredeti irat első oldaláról, illetve szükség esetén a teljes dokumentumról, az ügyviteli munkatárs
másolatot készít,  melyet a naptári év megfelelő iktatási dossziéjában helyez el.   Az eredeti  irat
megőrzéséről  az  intézmény  területeinek  felelősei  gondoskodnak.  Az  irat  terület  szerinti
besorolását az elektronikus iktatókönyv tartalmazza.

• Az iratokat iktatási számmal kell ellátni, melyet a dokumentumra jól látható módon rá kell vezetni.
• Ha  a  küldemény beérkezésének  időpontjához  jogkövetkezmény  fűződik  (pl.  határidőre  történő

válaszadás), akkor a beérkezés időpontját pontosan rá kell vezetni az érkezett dokumentumra. Ha
valamilyen fontos adat (név, cím, dátum) csak a borítékról olvasható le, abban az esetben az irathoz
csatolva azt is le kell fűzni.

Egyéb – iktatásra nem kerülő, de megőrzendő – hivatalos dokumentumok kezelése
Az intézményben az alábbi hivatalos dokumentumokról készül nyilvántartás.

• Az  intézmény  által  kiállított  tanúsítványokat  és  oktatói  igazolásokat  illetően  3  fajta
nyilvántartást szükséges vezetni

1. a résztvevők képzésen való részvételéről szóló elektronikus kimutatást – képzésenként;
2. másodlat előállításának biztosítása érdekében az eredeti dokumentumok adatait, egy
erre a célra kialakított elektronikus dokumentumban;
3. a tanúsítványokról és igazolásokról évente vezetett elektronikus nyilvántartást.

• Az intézmény által kiállított átutalásos számlák
Az  eredeti  számlák  másolatát  papír  alapon,  évente  külön  dossziéban  kell  őrizni,  nyilvántartásuk
elektronikusan, az adott naptári év iktatókönyvében történik.

• Szigorú számadású bizonylatok
A szigorú számadású bizonylatok kezeléséről és nyilvántartásáról az ügyviteli munkatárs gondoskodik.

Záradék:

Jóváhagyta az MWH tanácskozás.

Budapest, 2021. november 9.
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