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Közzétételi lista 
 - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ alapján -  

 
1) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

0001 Gimnáziumi képzés  
Belső kód: 001 – Gimnáziumi képzés – Nappali tagozat 
Telephely:  Alsószentmárton  
Cím:   7826 Alsószentmárton, Petőfi S. u. 4/a 
Tanulmányi terület:  érettségi bizonyítványt adó gimnáziumi képzés 
Munkarend:   nappali tagozat 
Évfolyamok száma:  4 évfolyamos 
Kerettanterv:   gimnáziumi kerettanterv; nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás  
Oktatott idegen nyelvek:  az első idegen nyelv a beás nyelv – emelt óraszámban,  

a második idegen nyelv az angol nyelv 
A felvételi kérelmek elbírálásának szempontja a 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében: 
felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján 
Egyéb információk az adott képzésről:  
Kimenet:  érettségi bizonyítvány 
Közösségi szolgálat: 50 óra – kötelező  
Kötelező tárgy:   buddhista hitoktatás 
Az intézményen belül: mentorrendszer (fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás); 
iskolapszichológusi rendszer; tanulmányi idő alatti trimeszterben szervezett vizsgáztatási 
rendszer működik. A „Nyitni a világra” című programunk keretében havi tanulmányi utakat 
szervezünk; tanulói ösztöndíj pályázatok lehetősége adott az intézményben; 
középfokú/felsőfokú nyelvvizsga és B kategóriás jogosítvány megszerzésének támogatására 
lehetőség van 11. és 12. évfolyamokon; térítésmentes tankönyv-, bérlet- és étkezési 
támogatást, valamint egyen tornafelszerelést biztosítunk.  
 

Belső kód: 002 – Gimnáziumi képzés – Felnőttoktatás 
Helyszínek:   Alsószentmárton, Kákics, Komló, Pécs 
Tanulmányi terület:  érettségi bizonyítványt adó gimnáziumi képzés 
Munkarend:   esti tagozat 
Évfolyamok száma:  4 évfolyamos 
Kerettanterv:   gimnáziumi kerettanterv 
Oktatott idegen nyelvek:  beás nyelv és/vagy angol nyelv 
Felvétel:   legalább 8 osztályos általános iskolai bizonyítvány szükséges 
Egyéb információk az adott képzésről:  
Kimenet:   érettségi bizonyítvány 
Az intézményen belül: mentorrendszer (fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás); 
iskolapszichológusi rendszer; tanulmányi idő alatti negyedéves vizsgáztatási rendszer 
működik 
A felvétel általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezőknek: A képzés időtartama: 4 év 
A felvétel szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek: A képzés időtartama: 2 vagy 3 
év 
A képzés ingyenes az esti tagozaton. Adott az előrehozott érettségi vizsga lehetősége 
informatika, idegen nyelv tárgyakból. 
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2) A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 
száma 

A beiratkozás időpontja:  

a) a nappali tagozatos képzésre a beiratkozás a tanév rendje miniszteri rendeletben foglaltak 
szerint (június vége) 

b) az esti tagozatos képzésre: legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehetséges 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. melléklete figyelembevételével kell 
meghatározni.  

 
3) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá 
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által 
adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: 
 
a) A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke a TKBG-ben: 

A TKB Gimnáziumban sem a nappali tagozaton, sem az esti tagozaton tanuló diákoktól nem 
szedünk sem tandíjat, sem térítési díjat, és egyéb díjak megfizetésére sem kötelezünk senkit. 
Intézményünkben minden szolgáltatást térítésmentesen vehetnek igénybe a tanulók, tagozattól 
függetlenül. Ez a fenntartói döntés visszavonásig érvényes. 
 
b) A Fenntartó által nyújtott kedvezmények és jogosultjaik:  

Nyújtott kedvezmények Jogosultak köre 
tankönyvtámogatás nappali tagozat 
étkezési támogatás nappali tagozat 

útiköltség támogatás nappali tagozat 
tornaruha támogatás nappali tagozat 
"B" kat. jogosítvány nappali tagozat 
taneszköz támogatás nappali és esti tagozat 

 
 

4) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításai és ideje 
 
A http://www.tkbe.hu/tkbg weboldalon megtalálhatóak a fenntartói értékelések 
dokumentumai. 
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5) A fenntartó egyházunk köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatainak, ellenőrzéseinek felsorolása, ideje: 

Belső ellenőrzések: 
Év Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzést 

lefolytató 
Az ellenőrzés 
javaslatai 

2014.06.05. Az intézmény 
gazdálkodásának, 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése 

Németh Sándorné 
könyvvizsgáló 

Az ellenőrzés során 
szabálytalanság 
nem merült fel. 

2014.07.11. Pedagógiai program 
végrehajtása, szakmai 
munka eredményessége, 
az intézmény 
gazdálkodása 

A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház 
Közoktatási Bizottsága 

alapdokumentumok 
szakértővel való 
véleményeztetése 
javasolt 

2014.09.05. Alapdokumentumok 
törvényességi 
megfelelősége 

Reichmesz Ádám 
köznevelési szakértő 

Az intézmény 
névhasználatának 
egységesítése az 
alapdokumentumok
ban 

2015.05.14. Állami támogatások 
felhasználásának 
jogszerűsége; 
alapdokumentumok, 
szabályzatok 
érvényessége 

Dr. Masa Sándor Az ellenőrzés során 
súlyos hiányosság 
nem merült fel. 

2015.07.07. 2014/2015. tanév 
szakmai munkájának, 
gazdálkodásának 
értékelése 

A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház 
Közoktatási Bizottsága 

 

2016.05.23. Pedagógiai Program, 
SZMSZ, Házirend 
felülvizsgálata, 
ellenőrzése 

A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház 
Közoktatási 
Bizottságának elnöke 

Az ellenőrzés során 
hiányosság nem 
merült fel. 

2016.06.30. 2015/2016. tanév 
szakmai munkájának, 
gazdálkodásának 
értékelése 

A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház 
Közoktatási Bizottsága 

 

2017.07.05. 2016/2017. tanév 
szakmai munkájának, 
gazdálkodásának 
értékelése 

A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház 
Köznevelési 
Bizottsága 
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6) Külső ellenőrzések - Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, 
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Év Az ellenőrzést 
lefolytató 

Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés 
javaslatai 

Az ellenőrzési 
jegyzőkönyv 
száma 

2015.03.17. Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

2014/2015.tanév 
törvényességi 
ellenőrzése 

A törvényességi 
ellenőrzés során 
jogsértést nem 
tapasztaltak. 

BAB/12/55-4/2015 

2016.12.13. Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

2016/2017.tanév 
törvényességi 
ellenőrzése 

A törvényességi 
ellenőrzés során 
jogsértést nem 
tapasztaltak. 

BAB/12/1637-
5/2016 

2016.09.07. Magyar 
Államkincstár 

2014.évi költségvetési 
támogatás elszámolása 
és felhasználásának 
jogszerűségére 
irányuló hatósági 
ellenőrzés 

Finanszírozási 
különbözet 
megállapítása. 
(2.074.774.- Ft) 
 

BPM-ÁHI/2115-
4/2016 

2017.03.06. Baranya Megyei 
Katasztrófavéde
lmi Igazgatóság  

Tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzés 

Tornacsarnok 
Tűzriadó Tervének 
aktualizálása, 
teakonyhában a 
gáztűzhely cseréje 
villanytűzhelyre, 
tűzvédelmi 
főkapcsoló 
megjelölése 

35250/45-
3/2017.ált. 
35250/45-
4/2017.ált. 

2017. Állami 
Számvevőszék 

Központi 
költségvetésből kapott 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés 
folyamatban van. 

 

 
7) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az intézmény házirendjében foglaltaknak megfelelően, az iskola 700 órától 1910 óráig tart 
nyitva.  

 
8) Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjai 
http://buddhistagimnazium.hu/dokmentum.htm 

 
9) Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, a házirendje és a pedagógiai 

programja elérhető az alábbi weboldalon: 

http://buddhistagimnazium.hu/dokmentum.htm 
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10) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Sor-
szám 

Név 
iskolai 

végzettség 
szakképzettség tantárgy 

1. tanár egyetem 

történelem-francia szakos középiskolai 

tanár 
történelem 

2. tanár főiskola 

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi 

területen 

beás nyelv és irodalom 
    egyetem okleveles pedagógiatanár 

      okleveles magyartanár 

3. tanár egyetem Középiskolai művészeti szaktanár 

vizuális kultúra, életvitel és 

gyakorlat, 

mozgóképkultúra, 

médiaismeret 

4. tanár egyetem angol-történelem szakos középiskolai tanár angol nyelv 

5. tanár főiskola tanító matematika műveltségi területen 

matematika 
  igazgató   matematika szakos tanár 

    egyetem okleveles matematikatanár 

      

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

      tanügyigazgatási, esélyegyenlőségi szakértő   

6. tanár egyetem földrajz szakos tanár földrajz   

7. tanár főiskola hitoktató buddhista hittan 

8. tanár egyetem biológia- és egészségtantanár biológia, egészségtan 

9. tanár főiskola középiskolai testnevelő tanár testnevelés 

10. tanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár magyar nyelv és irodalom 

      szakvizsgázott pedagógus  

11. tanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár 
magyar nyelv és irodalom 

12. tanár főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár 

matematika, informatika   igazgatóhelyettes egyetem okleveles matematikatanár 

      

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

13. tanár egyetem emberi erőforrás tanácsadó, andragógus beás nyelv, roma/cigány 

nemzetiségi népismeret 
      

utolsó éves egyetemista (mestertanár 

képzés) 

14. tanár egyetem anglisztika szakos bölcsész 
angol nyelv 

    egyetem 

utolsó éves egyetemista (mestertanár 

képzés) 

15. tanár egyetem óvodapedagógus roma/cigány nemzetiségi 

népismeret 
      romológia szakos bölcsész 
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16. tanár egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 
angol nyelv 

      

történelem szakos bölcsész és középiskolai 

tanár 

17. tanár egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 
magyar nyelv és irodalom, 

filozófia, etika   igazgatóhelyettes   filozófia szakos előadó 

      

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

18. tanár egyetem történelem-orosz szakos középiskolai tanár történelem 

19. tanár egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár matematika 

20. tanár egyetem fizika szakos tanár fizika 

 
11) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Sor-
szám 

Feladatkör létszám iskolai végzettség szakképzettség 

1. laboráns 
1 fő (tartós 

távollét) érettségi 
  

2. laboráns 1 fő abszolutórium református hittanoktató 

3. iskolatitkár 1  fő érettségi   

4. könyvtáros 
1 fő egyetem 

történelem szakos bölcsész 

és középiskolai tanár, 

személyügyi szervező 

5. 
oktatási 
asszisztens 1 fő érettségi 

  

6. rendszergazda 1 fő OKJ, abszolutórium pedagógia BA 

számítástechnika szoftver 

üzemeltető, 

számítógéprendszer-

karbantartó 

 
12) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei – fenntartói jelentések 

 
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=f&id=39010388 
 
 

13) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
 
2016/2017. tanévben évismétlő tanulók száma intézményi szinten 117 fő. 
 

14) Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként 
 
A 2017.évi május-júniusi érettségi vizsgákon megjelent tanulók átlageredménye: 3,02 
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15) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A nappali tagozaton tanuló diákjainknak lehetősége van az alábbi tanórán kívüli programokon 
részt venni: 
a) önvédelmi, harcművészeti alapozó 
b) sportkör 
c) tánckör 
d) egyéni felzárkózás – mentorálás 

 
16) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

a) Iskolánkban nem adunk hétvégére feladatot 
b) Az iskolai dolgozatok szabályait a Vizsgaszabályzatunk írja le.  

http://buddhistagimnazium.hu/dokmentum.htm 
 

17) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 http://buddhistagimnazium.hu/dokmentum.htm 
 
 

18) A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
a) Az intézményi negyedéves vizsgák rendjét az éves munkaterv tartalmazza –  

http://buddhistagimnazium.hu/dokmentum.htm 
b) Az országos vizsgák rendjét a Tanév rendje miniszteri rendelet tartalmazza, esetünkben a 

május-júniusi érettségi vizsgák relevánsak. 
 

19) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2017/2018-as 
tanévben 
 
 Alsószentmárton 

nappali 
Alsószentmárton 

esti 
Pécs Komló Kákics összesen 

9. évfolyam 17 -- -- -- --  
 
 
 
 

316 

10.évfolyam 21 18 32 26 29 
11.évfolyam 16 15 21 19 12 
12.évfolyam 14 25 27 10 14 

összesen 68 58 80 55 55 
tagozatonként 68 248 

 


