
 

 

Iktatószám: 67/1/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy az  

 

Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola 

(székhelye: 3293 Adács, Rákóczi út 20-24. OM-azonosító: 201678) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. január 10-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/2/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy az  

 

Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3032 Apc, Fő út 48. OM-azonosító: 201717) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. február 7-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/3/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy az  

 

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium 

(székhelye: 3300 Eger Klapka György utca 7., OM azonosító: 031619) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. január 24-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/4/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium  

(székhelye: 3900 Szerencs Ondi út 1., OM azonosító: 200886) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. február 22-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/5/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Bolyai János Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3900 Szerencs Rákóczi út 100., OM azonosító: 201726) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. március 7-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/6/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a 

 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A., OM azonosító: 201761) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. március 21-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapaszta-

latain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/7/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola  

(székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 2. OM azonosító: 201722) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. április 25-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/8/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a 

 

 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 

(székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 6., OM azonosító: 028992) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. május 17-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/9/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a 

 

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

(székhelye: 3508 Miskolc, Szeretet út 5., OM azonosító:201794) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. május 30-ai fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/10/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(székhelye: 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74. OM azonosító: 029139) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. május 2-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain 

és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenn-

tartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai mun-

kát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/11/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3281 Karácsond, Szent István út 40., OM azonosító: 200450) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. november 14-ei fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasz-

talatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. 

A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/12/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola  

(székhelye: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75., OM azonosító: 203178) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. november 8-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapaszta-

latain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/13/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola  

(székhelye: 3360 Heves, József Attila út 18. OM azonosító: 203178) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. december 7-i és 2016. december 13-i fenntartói hely-

színi ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek 

vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az in-

tézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/14/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola  

(székhelye: 3800 Szikszó, Miskolci út 9. OM azonosító: 203175) 

 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. november 29-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapaszta-

latain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/15/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1., OM azonosító:201711) 

 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. február 2-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain 

és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenn-

tartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai mun-

kát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/16/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 

(székhelye: 5130 Jászapáti, Vasút út 4.  OM azonosító: 201762) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. március 20-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/17/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Középiskola és Kollégium 

(székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM azonosító: 035844) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. április 11-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/18/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent István Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3. OM azonosító: 201722) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. március 8-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/19/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

(székhelye: 3532 Miskolc, Fadrusz János út 3-8. OM azonosító: 200298) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. április 12-én megvalósult fenntartói helyszíni ellenőr-

zés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain 

alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben 

folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/20/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium,  

Gimnázium és Kollégium  

(székhelye: 3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1., OM azonosító: 201521) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. április 6-án megvalósult fenntartói helyszíni ellenőrzés 

tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain ala-

pulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó 

szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/21/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola 

 (székhelye: 3347 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 80., OM azonosító: 201521) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. január 19-én megvalósult fenntartói helyszíni ellenőr-

zés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain 

alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben 

folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/22/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3654 Bánréve, Kossuth út 22., OM azonosító: 029149) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. november 23-án megvalósult fenntartói helyszíni elle-

nőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgála-

tain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézmény-

ben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/23/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium,  

Általános Iskola, Óvoda 

(székhelye: 5200 Törökszentszentmiklós, Almásy út 1. OM azonosító: 201573) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/24/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhelye: 3860 Encs, Petőfi u.18. OM azonosító: 201784) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/25/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3., OM azonosító: 202814) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. május 8-án megvalósult fenntartói helyszíni ellenőrzés 

tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain ala-

pulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó 

szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/26/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Szent Anna Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3626 Hangony, II. Rákóczi Ferenc út 136., OM azonosító: 029156) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/27/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3563 Hernádkak, Petőfi S. u. 17., OM azonosító: 201787) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/28/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3600 Ózd, Bem út 8., OM azonosító: 201525) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. február 5-én megvalósult fenntartói helyszíni ellenőr-

zés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain 

alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben 

folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/29/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

(székhelye: 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor út 2., OM azonosító: 201534) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. február 20-án megvalósult fenntartói helyszíni ellenőr-

zés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain 

alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben 

folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/30/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3350 Kál, Rózsa u.8. OM azonosító: 031585) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. május 8-án megvalósult fenntartói helyszíni ellenőrzés 

tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain ala-

pulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó 

szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/31/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2., OM azonosító: 201597) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/32/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

(székhelye: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22.-24., OM azonosító: 201781) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-



 

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/33/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda 

(székhelye: 3300 Eger, Deák Ferenc út 45., OM azonosító: 031455) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/34/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 

(székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 6., OM azonosító: 029306) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/35/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 

(székhelye: 5350 Tiszafüred, Fő út 26. OM azonosító: 201556) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/36/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

(székhelye: 3580 Tiszaújváros, Rózsa u. 12., OM azonosító: 201516) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/37/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság u. 32. OM azonosító: 035928) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/37/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

(székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság u. 32. OM azonosító: 035928) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intéz-

mény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó elle-

nőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, peda-

gógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/38/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u.2. OM azonosító: 031539) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. december 5-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztala-

tain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/39/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

 

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

 (székhelye: 5130 Jászapáti, Damjanich János u. 2. OM azonosító: 201684) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2018. március 27-én megvalósult fenntartói helyszíni elle-

nőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgála-

tain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézmény-

ben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/40/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda  

(székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 36., OM azonosító: 035938) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény 

dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési 

bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai 

programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/41/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Györffy István Katolikus Általános Iskola  

(székhelye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. OM azonosító: 203114) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény 

dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési 

bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai 

programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/42/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3580 Tiszaújváros, Rózsa u. 12. OM azonosító: 202730) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény 

dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési 

bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai 

programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/43/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

(székhelye: 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc út 2. OM azonosító: 202813) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. április 26-i fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalata-

in és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A 

fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai 

munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/44/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium,  

Árpád-házi szent Margit Általános Iskola, Óvoda 

(székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12. OM azonosító: 201594) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. május 11-én és 2016. május 18-án megvalósult fenntar-

tói helyszíni ellenőrzések tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési fel-

tételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta 

meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iktatószám: 67/45/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola  

(székhelye: 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. OM azonosító: 201750) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2016. március 3-án megvalósuló fenntartói helyszíni elle-

nőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgála-

tain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézmény-

ben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/46/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola  

(székhelye: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44. OM azonosító: 029145) 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a 2017. november 29-én megvalósuló fenntartói helyszíni el-

lenőrzés tapasztalatain és az intézmény dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgá-

latain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézmény-

ben folyó szakmai munkát, pedagógiai programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 



 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/47/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Érseki Szent József Kollégium 

(székhelye: 3300 Eger, Foglár György utca 1.,OM azonosító: 040549) 

 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény 

dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési 

bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai 

programjának teljesítését. 

 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind a tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályok-

nak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iktatószám: 67/48/2018.07.20.  

Tárgy: fenntartói értékelés 

Ügyintéző: Lucza Dorottya oktatási referens   

 

Nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévi  

munkájának fenntartói értékelése  
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 85. § (3) bekezdése alapján az 

Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a honlapján (www.eger.egyhazmegye.hu) nyilvánosság-

ra hozza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények munkájával összefüggő 

értékelését. 

 

Nkt. „85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelé-

sét.” 

 

Az Egri Főegyházmegye (a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilván-

tartási száma: 00001/2012-003, székhelye: 3300 Eger, Széchenyi István u. 1. képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek), mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a  

 

Maria Immaculata Katolikus Óvoda  

(székhelye: 3578 Girincs, Petőfi Sándor utca 1/B. OM-azonosító: 203124) 

 

 

alapító okiratában és pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

szakmai munka eredményességét fenntartói ellenőrzések, vezetői értekezletek, beszámolók, 

személyes kapcsolattartás keretében ellenőriztem.  

 

Jelen értékelés megállapításai a fenntartói helyszíni ellenőrzés tapasztalatain és az intézmény 

dokumentumainak és működési feltételeinek vizsgálatain alapulnak. A fenntartó ellenőrzési 

bizottsága a helyszínen vizsgálta meg az intézményben folyó szakmai munkát, pedagógiai 

programjának teljesítését. 

 

1. A működés törvényessége 

 

Az intézmény szabályzatai és alapdokumentumai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és 

rendelkeznek a szükséges legitimációkkal. Az intézmény működése a jogszabályoknak, az 

intézmény szabályzatainak és alapdokumentumainak, valamint a fenntartói előírásoknak 

megfelel.  

 

 



 

Az intézmény adatkezelése mind az óvodások, mind az alkalmazottak esetében a jogszabály-

oknak megfelel. Az intézmény feladatellátásának feltételei biztosítottak. Az intézmény a tan-

ügyi nyilvántartásokat az előírások szerint vezeti. Az intézményben a csoportok szervezése a 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. A tárgyi és infrastrukturális feltételek az előírások 

szerint biztosítottak.  

 

2. A szakmai munka eredményessége  

 

Az intézményvezető a tanév végén a fenntartó felé beszámolt az intézmény 2017/2018. tan-

évben végzett munkájáról. A beszámolóból megállapítottuk, hogy az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazottak teljesültek.  

Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályokkal és az intézmény dokumentumaival 

összevetve megállapítottuk, hogy az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak megfelelő-

en, a fenntartói szempontokra is figyelemmel vezeti az intézményt.  

 

3. Az intézmény gazdálkodása  

 

Az intézmény a gazdálkodásáról szóló beszámolójának és költségvetésének tervezetét a jog-

szabályoknak és a fenntartói előírásoknak megfelelően elkészítette és a fenntartói jóváha-

gyásra előterjesztette. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges, előírt szabályza-

tokkal. Az intézmény törvényes működésének személyi és anyagi feltételei a jogszabályok 

által előírt módon rendelkezésre állnak.  

 

4. Összegzés  
 

Az intézmény helyszíni ellenőrzése, az intézményvezetői beszámolója alapján megállapítom, 

hogy az intézmény a 2017/2018. tanévben a szakmai és a fenntartói elvárásoknak megfelelő-

en a pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ-ben meghatározott előírásokat betartva, az 

előirányzott és meghatározott feladatokat elvégezve törvényesen működött.  

 

Eger, 2018. július 20. 

 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető 

Egri Főegyházmegye  

Oktatási Osztálya  

 

 

 

 

 


