
 

Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 
Belső Ellenőrzés 

 
Száma: Fcs/03/2012. 

 
 
 
 

JELENTÉS 
Az Endresz György Általános Iskola információs tájékoztató rendszerének 

vizsgálata 

 
Az ellenőrzést: 
 
Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetője Fcs/03/2012. számú 
megbízólevél alapján B-Audit Kft – 2012. június hónapban – végezte. 
 
Az ellenőrzött intézmény: 
 
Endresz György Általános Iskola (Továbbiakban: Iskola) 
  
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: 
 
Az Ötv. (1990. évi LXV. törvény) 92. § (3) bekezdés, az Áht. (2011. évi CXCV. 
Törvény) 61. § (4), és a 70 §-ban foglalt előírások alapján. 
 
Az ellenőrzés tárgya: 
 

– Az Endresz György Általános Iskola különleges közzétételi listája 

 

Az ellenőrzött időszak: 

Az ellenőrzés a megkezdése időpontjában hatályos jogszabályi előírásokon alapuló 
közzétételi lista vizsgálata az aktuális nevelési évre vonatkozóan. 

 

Az ellenőrzés célja és feladata annak értékelése volt, hogy: 

− Az Iskola elkészítette-e a közzétételi listáját az MKM rendelet 
előírásainak megfelelően. 

− A közzétételi lista frissítése megtörtént-e a 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozóan. 
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Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

A közzétételi lista vizsgálatánál a szabályszerűségi követelmények érvényesülésének 
vizsgálatát kell elvégezni. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők: 

Dr. Petrin László – Körjegyző 

Flier Éva – Iskolaigazgató 

 

A programnak megfelelően az ellenőrzés részletes megállapításait a I. fejezet, az 
összegző megállapításokat és javaslatokat a II. fejezet tartalmazza. 

 

A jelentésben használt rövidítések jegyzéke: 

 

Iskola Endresz György Általános Iskola 

MKM Művelődési és Közoktatási Miniszter 
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I.       RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1. A különleges közzétételi lista összeállítására vonatkozó jogszabályi előírások 

 

A nevelési, oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozó 
előírásokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza. A rendelet 6 §-a alapján: 

 
„A nevelési-oktatási intézmények – tevékenységükhöz kapcsolódóan – a 10. számú 
mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés 
alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális 
formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól 
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, 
a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő 
hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes 
honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé.” 
 

 

2. Az Endresz György Általános Iskola különleges közzétételi listájával 
kapcsolatosan tett megállapítások  

 

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletében került rögzítésre, hogy a 
különleges közzétételi listáknak milyen kötelező tartalmi követelményei vannak. A 
Rendelet melléklete alapján az iskolai különös közzétételi listának az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

 
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért 

eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 

7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei 

8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

10. Iskolai tanév helyi rendje 
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11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Az Endresz György Általános Iskola saját honlappal rendelkezik, azonban ez a honlap a 
vizsgált időszakban nem működött. Megállapítjuk, hogy az Endresz György 
Általános Iskola a különös közzétételi lista készítési kötelezettségének nem tett 
eleget. Javasoljuk, hogy a közzétételi listát a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8 § (6) 
előírásainak figyelembe vételével készítsék el, és tegyék közzé az Intézmény 
honlapján. 
 

3. A különös közzétételi lista aktualizálása 

  
A 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet 7 §-a alapján: 
 
„A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve 
tanévenként felül kell vizsgálni.” 
 
A vizsgálat alapján megállapítjuk, hogy a különös közzétételi lista aktualizálása a 
jogszabályi előírásokkal ellentétben nem történt meg. A vizsgálat időszakában a 
2011/2012. nevelési évre vonatkozó adattartalommal nem állt rendelkezésre a különös 
közzétételi lista. 
 
A vizsgálat alapján összességében megállapítjuk, hogy az Endresz György 
Általános Iskola különös közzétételi listája a vizsgált időszakra vonatkozóan nem 
állt rendelkezésre, az Intézmény honlapja nem üzemelt. Javasoltuk, hoyg az 
Intézmény különös közzétételi listáját készítsék el, és tegyék közzé az Intézmény 
honlapján, vagy a helyben szokásos módon, a 11/1994. (VI.8.) számú MKM 
rendelet előírásainak figyelembe vételével. 
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II.  ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 
 
Ellenőrzésünk keretében vizsgáltuk az Endresz György Általános Iskola MKM rendelet 
alapján előírt különleges közzétételi listáját. 
 
A nevelési, oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozó 
előírásokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza. 
 

Az Endresz György Általános Iskola saját honlappal rendelkezik, azonban ez a honlap a 
vizsgált időszakban nem működött. Megállapítottuk, hogy az Endresz György Általános 
Iskola a különös közzétételi lista készítési kötelezettségének nem tett eleget. Javasoltuk, 
hogy a közzétételi listát a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8 § (6) előírásainak 
figyelembe vételével készítsék el, és tegyék közzé az Intézmény honlapján. 
 

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére az Intézményvezetők feladatkörébe következőket javasolja a belső 
ellenőrzés: 

Iskolaigazgató: 

 
1. A különleges közzétételi listát el kell készíteni, és a 11/1994. (VI.8.) számú 

MKM rendelet előírásainak megfelelően közzé kell tenni. 

 
 
 
Budapest, 2012. június 29. 
 
 
 
          B-Audit Kft 
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ZÁRADÉK 

 
A belső ellenőrzési jelentés egy példányát a mai napon átvettem. Egyidejűleg tudomásul 
veszem, hogy - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet alapján– 8 munkanapon belül nyilatkozhatok arról, hogy az abban 
foglaltakkal kapcsolatban kívánok-e észrevételt tenni. Amennyiben igen, azt a belső 
ellenőrzési jelentés kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül kell megküldeni az 
ellenőrzést végző csoport vezetője részére. 
 
Felcsút, 2012. június „     „ 
 
 

                             
 
 
 
   jegyző    

     


