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1. Általános rendelkezések, a szabályzat célja és hatálya
A szabályzat célja, hogy részletszabályokkal segítse az intézményben folyó fegyelmi ügyek
intézését. A fegyelmi eljárás alapvető célja az iskola feladataihoz szükséges rend fenntartása
érdekében a jogszabályok keretei között azon esetek kivizsgálása, amikor a diákok
kötelezettségeiket megszegték, ennek bizonyítása esetén a kötelezettségszegések szankcionálása.
Jelentősen és hangsúlyosan kiemelt célja a fegyelmi eljárásnak és az eljárás adta jogi
lehetőségeknek, hogy megelőzzük a korai iskolaelhagyást, jelentősen csökkentsük a
lemorzsolódást. Az eljárás másik célja ugyanakkor a kötelességszegő diák és társai meggyőzése
arról, hogy a kötelesség- szegés és a mások jogainak megsértése elkerülhetetlen következménye a
felelősségre vonás.
A szabályzat kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, a teljes tanévre.Az intézmény
igazgatója köteles ismertetni a szabályzatot az érintett tanulókkal és azt közzétenni az intézmény
honlapján.

A fegyelmi szabályzat hatálya
A fegyelmi szabályzat:
személyi hatálya kiterjed:
- a fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkör gyakorlójára,
- a kötelezettségekkel érintett nagykorú tanulóra, a kiskorú tanuló
szülőjére
- egyébként az eljárásban bevont személyekre

-

-

területi hatálya kiterjed:
- minden olyan helyre, melyre vonatkozóan az Intézmény SZMSZ-e
házirendje, egyéb belső dokumentuma a tanulórészére kötelezettséget
állapít meg.

2. Jogszabályi háttér
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
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3. Fegyelmi büntetések kiszabásának alapja
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Ha a tanuló vétkes kötelességszegése nem súlyos (a súlyosság mérlegelése a fegyelmi jogkör
gyakorlójának a joga) az intézményi házirendben meghatározott elveknek megfelelően, a
házirendben leírt fegyelmező intézkedés szabható ki.
Amennyiben a tanuló megszegte a kötelességét, de cselekményében nem vétkes, sem
fegyelmi büntetés, sem fegyelmező intézkedés nem alkalmazható vele szemben.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelességszegés óta három hónap eltelt. Ha a
kötelességszegés miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött
felmentéssel, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
4. Kiszabható fegyelmi büntetések
A kötelességek súlyos és vétkes megszegéséért kizárólag a törvényben meghatározott
fegyelmi büntetéseket lehet kiszabni.
Az iskolában kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába;
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;
f) kizárás az iskolából.
5. A büntetés alkalmazásának feltételei
Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és a kizárás
az iskolából, csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén adható. A szülő köteles új
iskolát, keresni a tanulónak, ha ilyen módon 15 napon belül a másik iskolába való elhelyezés
nem oldódik meg, a kormányhivatal jár el.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév
végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári
gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást.
Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik
évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési
évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi
vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig,
ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés akkor
alkalmazható, ha az intézményvezető a másik iskola intézményvezetőjével az átvételről
megállapodott.
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A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása büntetés
szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
6. Fegyelmi büntetés hatálya
A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak
szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés
esetén hat hónapnál,
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a
tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggesztheti.
7. A fegyelmi eljárás lefolytatása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, egyeztető eljárás. Az
egyeztető eljárás szabályai
7.1. Az egyeztető eljárás szabályai
- célja: a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedett közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében,
- megelőzi a fegyelmi eljárást, de nem kötelező a lefolytatása,
- csak akkor van rá 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,
- az eljárás menete, lefolytatása: az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére a
fegyelmi eljárás lefolytatásáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője – figyelmét,
- az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be a
tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő –, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását,
- amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, vagy ha a bejelentés iskolába,
történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett
eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell,
- harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja,
- ha az egyeztető eljárás eredményre vezet (írásbeli megállapodás jön létre a
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél között), e
megállapodás mellékelésével bármelyik fél kezdeményezésére a sérelem orvoslásához
szükséges időre, de legfeljebb három hónapra az eljárást fel kell függeszteni.
- Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő
fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást meg
kell szüntetni,
- az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai
feltételek biztosítása is az intézmény feladata,
- az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél
- és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.
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7.2. A fegyelmi eljárás
-

-

-

-

-

-

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati
képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett
gyakorlati képzés folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (a
továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes
gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével.
Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a
tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet
vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés
ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem
jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő különkülön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
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, továbbá a
gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője 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 fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
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
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le.
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 tárgyalás menete:
1. Meg kell állapítani, hogy a fegyelmi tárgyalásra meghívottak a tárgyaláson
megjelentek-e, el kell végezni a szükséges személyazonosítást
2. A tanulót figyelmeztetni kell jogaira,
3. Ismertetni kell a tanulóval a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre
álló bizonyítékokat.
4. Le kell folytatni a tárgyalást, melynek során sor kerülhet:
- a tanuló meghallgatására,
- tanú meghallgatására,
- szakértő bevonására a szakértő írásos véleményének ismertetésével, illetve
a szakértő tárgyalás keretében történő meghallgatására,
- a helyszíni szemle jegyzőkönyvének ismertetésére,
- helyet kell adni a vélemények, javaslatok kifejtésére.
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5. A tényállás meghatározására, annak alapján a fegyelmi határozat, illetve a fegyelmi
eljárás megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatalára.
6. Ha van ilyen kezdeményezés, a fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére
vonatkozó döntés.
7. A tárgyalás bezárása.
7.3. Bizonyítás
A bizottság köteles a tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem
elegendőek, hivatalból vagy kérelemre, bizonyítási eljárást folytat le.
Bizonyítási eszközök:
- tanuló nyilatkozata
- szülő nyilatkozata
- irat
- tanúvallomás
- szemle
- szakértői vélemény
8. A fegyelmi határozat, a fegyelmi határozat kihirdetése, végrehajtása
(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A
kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az
ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli
kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal
elhalaszthatja.
(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
- a tanuló nem követett el kötelességszegést,
- a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
- a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb
idő telt el,
- a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
- nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell
küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó
szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
(4) 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.
(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv
megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi
büntetést, a büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi
jogra való utalást.
(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a
tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező
részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás
okát.
(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és
idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első
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fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a
tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő
tagja.
(8) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása
a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna,
az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

9. Jogorvoslat
(1) A tanuló alapjogai közé tartozik, hogy jogainak megsértése esetén az őt ért sérelem
orvoslást nyerjen. A jogorvoslat érdekében az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást megindító kérelmet. Az
eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
(2) Az első esetben az eljárást megindító kérelmet egyéni érdeksérelemre
hivatkozással nyújtják be. Ez a felülbírálati kérelem. Ilyen kérelem beadására általában
akkor kerül sor, ha a diák, illetve a kiskorú tanuló szülője a felelősségre vonás
jogszerűségét nem vitatja, de túl súlyosnak ítéli meg a kiszabott büntetést.
(3) Az eljárást megindító kérelem másik formája a törvényességi kérelem. Az ilyen
kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, tehát akkor van helye, ha a
diák, illetve a kiskorú tanuló szülője szerint az eljárás során jogszabálysértés történt.
A diáknak és a szülőnek joga van ahhoz, hogy az eljárást megindító kérelemben az
ügy szempontjából releváns új tényeket és bizonyítékokat is felhozzanak.
(4) Jogorvoslat a másodfokú döntés ellen
Ha a tanuló és/vagy a szülő nem tudja elfogadni a másodfokú döntést,
jogszabálysértésre hivatkozással a megadott határidőn belül a döntés bírósági
felülvizsgálatát lehet kérni.
9. A tanuló kártérítési felelőssége
(1) Ha az iskolának, a tanuló kárt okozott, az igazgató, köteles a károkozás
körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a
károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, tanulója okozta, a vizsgálat
eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.
(3) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a
nevelésioktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen
kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a)gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás
napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének 50 %-át,
b)ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos
károkozás
esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a
károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi
összegét.
(5) Az iskola, a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a tanulói jogviszonnyal,
gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes
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mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a
kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés szervezője
felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult
elháríthatatlan magatartása okozta.
(6) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés
szervezőjének vagy a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. Záró rendelkezések
A szabályzat 2017. szeptember 21-jén lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat
módosításáig kell alkalmazni.
A szabályzat 1 példányát el kell helyezni a székhely tanári szobájában, ahol minden
dolgozó elérheti, illetve közzé kell tenni az intézmény honlapján.
11. Hatályba léptető rendelkezések
Jelen szabályzatot 2017. szeptember 01-től kell alkalmazni.
Kecskemét, 2017. március 8.

P.H.

........................................................
intézményvezető

8

Melléklet
A fegyelmi bizottság tagjai és elnöke

A fegyelmi bizottság tagjai a nevelőtestület döntése alapján:
1. dr. Marton Szabolcs pedagógus
2. Gudricza Csilla mentálhigiénikus
3. Nagy József pedagógus
4. Haincz József igazgató helyettes
5. Kovács Gergő pedagógus DÖK képviseletében

Kecskemét, 2017. március 8.

P.H.

........................................................
intézményvezető
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