
A fémszekrények használatának rendje 

Az öltözőszekrények bevezetésével szeretnénk minden tanuló számára egy zárható, eszkö-

zök/ruhaneműk tárolására alkalmas teret biztosítani. 

Az osztályfőnök év elején adja át a szekrényhez tartozó kulcsot a tanulónak. 

1. Minden tanuló egy darab felcímkézett kulcsot kap a szekrényéhez. 

2. A kulcs átvétel után a tanuló felelősséggel tartozik a kulcsért, s a szekrény állapotáért. 

3. A kulcs elvesztését jelezni kell az osztályfőnök felé, aki tovább intézkedik. 

4. Az öltöző szekrény zárját feszegetni szigorúan tilos. 

A kulcs elvesztése esetén a tanuló köteles a kulcsmásolás díját kifizetni. A szekrényben elhe-

lyezett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget! 

A szekrényben csak olyan dolgok tárolhatóak, amelyek nem rongálják a környezetet. Nem tá-

rolható benne például rosszul lezárt folyadék, romlandó élelmiszer stb. 

Az öltözőszekrények zárása és rendben tartása a használó felelőssége és kötelessége. Bármi-

nemű rongálás esetén a szekrény kijelölt tulajdonosa köteles a kárt megtéríteni! 

Az öltöző szekrénynek sem a belső, sem a külső részére bármit ragasztani, írni, karcolni szigo-

rúan tilos!  

Amennyiben a szekrényből folyadék, vagy erős szag szivárog, az iskola vezetése felnyitja azt 

és jegyzőkönyvezi annak tartalmát. Amennyiben a szekrényben nem a megfelelő rendet, tisz-

taságot találjuk, úgy a tanuló elveszíti annak használati jogát. A tanuló a felvett jegyzőkönyv 

aláírása után átveheti annak tartalmát, melyet a portán őrzünk az eseményt követő 2 hétig. 

Év végén (június 15-éig, érettségi esetén június 30-ig) a tanuló köteles a kulcsot átadni az osz-

tályfőnöknek, aki a szekrényt megtekinti és azt üres, tiszta állapotban átveszi. Amelyik szek-

rény nem kerül átadásra, azt július 1-jét követően felnyitjuk, tartalmát jegyzőkönyvezzük. A 

szekrény tartalmát a tanuló két hétig a jegyzőkönyv aláírását követően a portán átveheti. Ez a 

bekezdés az iskolai rendszerből év közben törölt tanulókra is igaz, ők az elszámoló íven adják 

vissza a szekrényt. 

Nyári gyakorlat idején a tanuló a szekrényt nyáron is használhatja, de az év végi elszámolást 

akkor is el kell végezni, kivéve a kulcsok visszaadását, ezt az osztályfőnök az átadó íven rögzíti. 

A portáról át nem vett dolgokat két hét után megsemmisítjük, azt tovább nem őrizzük! 

Köszönjük, hogy vigyázol a szekrényre, hálás lesz majd az utódod, akinek a szekrényt idővel 

átadod! 

Sok örömöt kívánunk a szekrény használatához! 

Iskolavezetés 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH
ZOLTÁN JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.26. 11.06.32


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HORVÁTH ZOLTÁN JÓZSEF
Születési hely: MAKÓ
Születési dátum: 1975.01.18.
Anyja neve: VESZELKA ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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