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A fegyelmi eljárás szabályai 
 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

állapítja meg. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

 

1.A fegyelmi büntetés lehet:  

 

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, rendezvényekről 

való eltiltás, melyeket a Házirend szabályoz 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából.  

 

2. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.  

 

3.1. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett  

       cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

 

3.2. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 

  

3.3.Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

 

3.4.A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével- a tanulót és a kiskorú tanuló  

      szülőjét értesíteni kell.  

 

3.5. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy 

álláspontját,  

      védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, 

      vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a 

tanulót  

      és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a  

      szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott 

      is képviselheti.  

 

3.6. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. 
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4.1. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,  

       kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított  

       tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.  

 

5. A fegyelmi eljárás menete 

 

 A fegyelmi eljárás megindításáról értesítést kell küldeni, melyben a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére.  

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  

 Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 

eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél 

kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a 

sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell 

függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi 

eljárást meg kell szüntetni.  

 Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai 

feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, 

egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.  

 Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet 

elszenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter 

felügyelete alatt működő intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat 

közvetítője felkérhető az egyeztetés levezetésére.  

 A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője képviselheti.  

 A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy 

tárgyaláson be kell fejezni.  

  Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen.  

 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat.  

 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel 

kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt 

vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell 

rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt 

a tanuló, a szülő kéri.  

 A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy 
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kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő 

nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.  

 A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy 

a tanuló mellett szól.  

  A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.  

  A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni 

az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.  

 Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – 

tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi 

jogáról lemondott.  

  Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.  

 A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az első-fokú 

fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 

köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel 

együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi 

jogkörgyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva 

 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett.  

 

6. A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőkről:                     

 

 a tanulót szülője, törvényes gondviselője vagy megbízottja képviselhesse,  

 a fegyelmi bizottság tagjai közt szerepeljen az osztályfőnök a diákönkormányzatot 

képviselő tanár és az osztályt képviselő diák,  

 valamint az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse.  

 

7.A tanórai konfliktusok kezelésére 

 

A 2014/15-ös tanév második félévétől bevezetjük az Arizona programot, melynek lényege:  

a tanórai konfliktusok kezelésére Arizonában és Németországban már sikeresen működő 

program adaptálása.  

Jogok és kötelességek:  

 Minden tanulónak joga van a zavartalan tanulásra.  

 Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításra.  

 Mindenkinek tisztelni kell mások jogait.  

 A tanár kötelessége a tanulni akaró gyerekek jogait megvédeni.  
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Nem megfelelő viselkedés esetén a szaktanár a tanulót elküldi az Arizona szobába, ahol 

pedagógus felügyelete alatt tartózkodik. A tanuló távozása az óráról nem mentesíti őt a 

következő órai felelés vagy dolgozatírás alól, a tananyagot pótolnia kell. 

Az Arizóna program a személyi és tárgyi feltételek tükrében működik.  

A resztoratív technikák közül a jóvátételi eljárást alkalmazzuk osztály és intézményi szinten 

is.  

 

Felülvizsgálva: 2017. 08. 31.    ………………………………………………………… 

        Tagai Andrea 

        intézményvezető 

 


