1106 Budapest, Maglódi út 4/b

FEGYELMI ELJÁRÁS
SZABÁLYZATA
AZ
FM KASZK INTÉZMÉNYEIBEN

Figyelembe véve az FM KASZK Intézményeinek Szervezeti és Működési szabályzatában
foglaltakat a fegyelmi eljárás szabályai a következők:
A szabályzat célja, hogy részletszabályokkal segítse az intézményben folyó fegyelmi ügyek
intézését. A szabályzat ennek érdekében tartalmazza a következő témaköröket:
- a szabályzat hatálya,
- a fegyelmi eljárás célja,
- a fegyelmi jogkör gyakorlása,
- a fegyelmi eljárás megindításának feltételei,
- az egyeztető eljárás,
- értesítés fegyelmi eljárás megindításáról,
- az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata,
- a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása,
- a fegyelmi tárgyalás,
- fegyelmi határozat,
- jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen,
- fegyelmi eljárás megszüntetése,
- fegyelmi büntetés végrehajtása,
- egyéb eljárási szabályok,
- károkozás az intézménynek, gyakorlati képzés szervezőjének.
1. A fegyelmi szabályzat hatálya
A fegyelmi szabályzat:
- személyi hatálya kiterjed:
- a fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkor gyakorlójára,
- a kötelezettségszegéssel érintett nagykorú tanulóra, a kiskorú tanuló szülőjére,
- egyébként az eljárásba bevonandó személyekre,
- területi hatálya kiterjed minden olyan helyre, melyre vonatkozóan az intézmény
SZMSZ-e, házirendje, egyéb belső dokumentuma a tanuló részére kötelezettséget állapít meg.
2. A fegyelmi eljárás célja
A nevelési-oktatási intézményben folytatott:
- tanulói fegyelmi eljárás és
- a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárás, valamint a fegyelmi tárgyaláson meghatározott büntetések segítik elő a tanulók szabálykövetését, a nem megfelelő magatartás kezelését.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
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3. A fegyelmi jogkör gyakorlása
A fegyelmi jogkör eredeti gyakorlója a nevelőtestület.
A nevelőtestület a fegyelmi jogkör gyakorlására bizottságot hoz létre.
A bizottság legalább 3 tagú, melynek elnökét a bizottság maga választja meg a tagjai közül.
A fegyelmi bizottságnak, mint a fegyelmi jogkör gyakorlójának feladata:
- a fegyelmi eljárás megindítása feltételeinek vizsgálata,
- az egyeztető eljárás sikeres lebonyolításának biztosítása,
- a fegyelmi tárgyalás megtartására vonatkozó határidő betartása,
- a fegyelmi eljárás megindítása érdekében az értesítések kiküldése,
- a fegyelemi eljárás résztvevői számára:
- a tájékozódás,
- véleménynyilvánítás, illetve
- a bizonyítási javaslat adása és lehetőségének biztosítása,
- a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása, ennek érdekében eljárási cselekmények lefolytatása,
- a fegyelmi tárgyalás lefolytatása,
- közreműködés a fegyelmi büntetés végrehajtásában.
4. A fegyelmi eljárás megindításának feltételei
A fegyelmi eljárás megindításánál vizsgálni kell, hogy:
- a fegyelmi eljárás megindítására lehetőség van-e, azaz az ügy nem évült-e el,
- a fegyelmi eljárás megindítása kötelező-e.
4.1. Elévülés
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
4.2. Az eljárás megindításának kötelezősége:
A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha:
- a nagykorú tanuló maga ellen, illetve
- a kiskorú tanuló szülője a tanuló ellen
kéri.
5. Az egyeztető eljárás
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ határozza meg.
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6. Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról
6.1. Általános szabályok
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.
Kiskorú esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti.
Értesítés a fegyelmi eljárás megindításáról
A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell:
- a tanulót,
- a kiskorú tanuló szülőjét.
Az értesítésben fel kell tüntetni:
- a kötelezettségszegés tartalmát,
- azt, hogy a kötelezettnek joga van a fegyelmi eljárásban tájékozódni, véleményt
nyilvánítani, bizonyítási javaslatot tenni,
- ha ismert a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,
- az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg.
Az első értesítést, - ha az egyben a fegyelmi tárgyalásra vonatkozó értesítés is - oly módon
kell kiküldeni, hogy:
- azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja,
- lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első értesítésre
nem jelennek meg.
Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg,
ezért a tárgyalás megtartásra nem került.
A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.

7. Az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata
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 tájékozódás során az érintett felek:
- betekinthetnek a fegyelmi ügyben addig keletkezett iratokba,
- a megszerzett információk, valamint saját ismereteik alapján véleményt nyilváníthatnak különösen a fegyelmi eljárás során addig megállapított kötelezettségszegés tartalmával, körülményeivel kapcsolatban,
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- bizonyítási indítványt nyújthatnak be, valamely olyan ténnyel, körülménnyel összefüggésben, mely jelentős hatást gyakorol a fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés tartalmára.
A tájékozódás kérés során az érintettek az adatkezelési szabályzat alapján jogosultak a meglévő adatokat megtekintetni, azokról kivonatot, illetve másolatot igényelni.
A fegyelmi bizottság elnöke:
- köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, ha az eljárásban érintett személy kéri, hogy
véleményét, bizonyítási indítványát írásba foglalják,
- írásbeli jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést készíthet akkor, ha az eljárásban érintett
személy nem ragaszkodik az írásbeliséghez, de az ügy tisztázása érdekében az írásos
formát indokoltnak tartja.
A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárás ezen szakaszában is biztosítani
kell a területileg illetékes kamara részvételi jogosultságát akkor, ha a tanuló tanulószerződést
kötött.
8. A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása
A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.
A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. 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.
A tényállás tisztázásának, mint eljárási cselekménysorozatnak a célja, hogy:
- a tényállást oly módon tisztázza, hogy ne kelljen fegyelmi tárgyalást lefolytatni, illetve
- a fegyelmi tárgyalás lefolytatását előkészítse, segítse (ha a meghallgatáskor a tanuló
vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy ha a tényállás tisztázása fegyelmi tárgyaláson azért kell, mert egyéb körülmény indokolja.)
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.
Ha a fegyelmi határozathoz szükséges tényállás nem egyértelmű, a tényállás tisztázása érdekében a fegyelmi jogkör gyakorlója:
- kérelemre, vagy
- hivatalból
bizonyítási eljárást folytat le.
A bizonyítási eljárás alkalmával sor kerülhet:
- a tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzésére,
- a tanuló meghallgatására,
- az irat bekérésére,
- egyéb tanú meghallgatására,
- szemle lefolytatására,
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- szakértői vélemény beszerzésére.
A tanuló és a szülő nyilatkozata
A tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzése a nyilatkozattételre történő felhívással történik.
A felhívásnak tartalmaznia kell azt, hogy milyen tárgyban van szükség a nyilatkozatra, s hogy
a nyilatkozat adásnak milyen lehetséges (szóbeli, írásbeli) formái, módjai vannak, mi a nyilatkozat tétel határideje.
Ha a tényállás tisztázásához elegendő az írásbeli nyilatkozat, akkor biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a tanuló és a szülő a nyilatkozatot írásban tegye meg, és azt papír alapon juttassa el a fegyelmi eljárást lefolytató részére. (A szóbeli nyilatkozat tételről jegyzőkönyvet
kell felvenni.)
Tanuló, tanú, szakértő meghallgatása
Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükség van a tanuló, a tanú, illetve a szakértő
személyes jelenlétét igénylő közreműködésre, az érintettet írásban értesíteni kell úgy, hogy a
személyes megjelenését igénylő eljárási cselekmény időpontja előtt 8 nappal megkapja az értesítést.
Az értesítésben fel kell tüntetni azt, hogy a fegyelmi ügyben a tényállás tisztázása miatt szükséges a személyes jelenléte, mivel a fegyelmi eljárás alanyaként, illetve tanúként, szakértőként kerül meghallgatásra.
A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A tanuló meghallgatása során a tanulót nyilatkoztatni kell arról, hogy vitatja-e a terhére rótt
kötelességszegést. Ha igen, akkor fegyelmi tárgyalást kell tartani.
Irat megszerzése
Az irat megszerzése az intézmény részéről az iratkezelési szabályzat követelményeinek megfelelően történik, melynek során az intézmény hivatalos úton kér meg valamely adatot, információt, dokumentumot.
Szemle lefolytatása
Szemle lefolytatása akkor lehet indokolt, ha a tényállás tisztázásához szükség van valamely
helyszín, illetve nem a kötelezettségszegés miatt érintett tanuló birtokában lévő irat, mint
szemletárgy megtekintésére.
A szemle lefolytatásáról értesíteni kell a szemletárgy birtokosát annak érdekében, hogy biztosítsa a szemle helyére történő bejutást.
Az értesítésben meg kell adni a szemle lefolytatásának időpontját, okát.
A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Eljárási helyzet vizsgálata
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Az eljárás ezen szakaszában vizsgálni kell, hogy az intézmény jogosult-e a fegyelmi büntetés
megállapítására, mivel a tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.

9. A fegyelmi tárgyalás
Fegyelmi tárgyalást akkor kell tartani, ha:
- a fegyelmi eljárás tárgyalás előtti szakaszában a tanuló nem ismeri el a terhére rótt
kötelezettségszegést, vagy
- a tényállást a fegyelmi eljárás során még nem sikerült megfelelő módon tisztázni.
9.1. Értesítés a fegyelmi tárgyalásról
A fegyelmi tárgyalásról értesíteni kell még:
- azokat, akiket a fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kellett,
- a fegyelmi tárgyalás során meghallgatandó tanúkat,
- a fegyelmi tárgyaláson meghallgatni kívánt szakértőt.
9.1.1. Általános szabályok
A fegyelmi tárgyalásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.
Kiskorú esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti.
A fegyelmi tárgyaláson a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A fegyelmi tárgyalásról értesíteni kell:
- a tanulót,
- a kiskorú tanuló szülőjét.
Az értesítésben fel kell tüntetni:
- a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,
- az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg.
Az első értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy:
- azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja,
- lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első értesítésre
nem jelennek meg.
Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg,
ezért a tárgyalás megtartásra nem került.
A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.
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9.2. A fegyelmi tárgyalás menete
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.
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.
9.3. Jegyzőkönyv a fegyelmi tárgyalásról
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság egyik tagja
is vezetheti.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
- a tárgyalás helyét,
- a tárgyalás idejét,
- a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,
- az elhangzott tájékoztatásokat, a 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 határozatot, illetve a fegyelmi eljárás megszüntetésére vonatkozó döntést,
- a jegyzőkönyv hitelesítési kellékeit.
10. A fegyelmi határozat
10.1. A kiszabható fegyelmi büntetések
Tanköteles tanulóval szemben kiszabható fegyelmi büntetésekre vonatkozó szabályok
A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
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e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
Tanköteles tanulóval szemben az alábbi fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható:
- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
- kizárás az iskolából.
Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, az
illetékes hatóság hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára.
Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.
A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév
végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság
előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
10.2. A fegyelmi büntetések időbeli hatálya
A fegyelmi bizottságnak meg kell határozni a fegyelmi döntéssel egyidejűleg a fegyelmi büntetés időbeli hatályát.
Nincs időbeli hatálya:
- a megrovásnak,
- a szigorú megrovásnak.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét
hónapnál.
10.3. A fegyelmi büntetések megállapításánál figyelembe veendő szempontok
A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni:
- a tanuló életkorát,
- a tanuló értelmi fejlettségét,
- az elkövetett cselekmény súlyát,
- a cselekmény egyszeri, vagy ismétlődő jellegét.
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10.4. A döntéshozó és véleményező szervek
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület nevében a fegyelmi bizottság hozza.
A fegyelmi eljárás során be kell szerezni az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat véleményét.
Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási
intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is.
A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában
kell lefolytatni.
10.5. A fegyelmi határozat tartalma
A fegyelmi határozat részei:
- rendelkező rész,
- indoklás,
- záró rész.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a következőket:
- a határozatot hozó szerv megjelölését,
- a határozat számát és tárgyát,
- a tanuló személyi adatait,
- a fegyelmi büntetést,
- a büntetés időtartamát,
- a büntetés felfüggesztését,
- az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.
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.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza:
- a határozat meghozatalának helyét és idejét,
- a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.
Ha első 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.
10.6. A fegyelmi büntetés felfüggesztése
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti.
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10.7. A fegyelmi határozat kihirdetése
A fegyelmi határozatot:
- általában 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.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek:
- tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek),
- ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
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.
11. Jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be:
- a nagykorú tanuló,
- kiskorú tanuló esetén pedig a szülő.
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 elsőfokú 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 jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
12. A fegyelmi eljárás megszüntetése
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha:
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi eljárás megszüntetésére sor kerülhet a fegyelmi eljárás minden szakaszában.
Az eljárás megszüntetéséről írásbeli határozatot kell hozni, és meg kell küldeni az érintett feleknek, akiknek az eljárás megindításáról szóló értesítést is meg kellett küldeni.
13. A fegyelmi büntetés végrehajtása
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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.
A határozatok jogerőre emelkedését a fegyelmi bizottság kíséri figyelemmel, és gondoskodik
arról, hogy a jogerős határozatok végrehajtásra kerüljenek.
14. Egyéb eljárási szabályok
14.1. A fegyelmi eljárás lefolytatására rendelkezésre álló idő
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell
fejezni.
A fegyelmi eljárás hatékony, eredményes lefolytatása érdekében a fegyelmi bizottság a fegyelmi ügyekről nyilvántartást vezet, melyben feltüntetni az ügyben végzett eljárási cselekményeket, ütemezi az ellátandó feladatokat.
14.2. Összeférhetetlenség
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.
A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:
- a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
- az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett,
- aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá
- az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
A kizárási ok bejelentésére vonatkozó szabályok:
- a kizárási ok bejelentésére köteles az, akivel szemben kizárási ok áll fenn,
- a kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti.
A kizárási okot meg kell vizsgálni. A kizárási ok fenntartásáról:
- az iskola igazgatója dönt a nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén
- a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt egyéb személyek ellen bejelentett kizárási ok esetén.
A kivizsgálás eredményeként megállapítható a kizárásra vonatkozó bejelentés
- jogossága,
- illetve alaptalansága.
Amennyiben a kizárási bejelentés jogos, az eljárásba más személyt kell bevonni.
15. Károkozás az intézménynek
15.1. Károkozás intézménynek
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Ha az intézménynek 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.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az intézmény tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,
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.

16. Hatályba léptető rendelkezések
Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Kelt.: ...............................................
P.H.
..................................................
intézményvezető

Mellékletek:
1. számú melléklet: Az egyeztető eljárás
2. számú melléklet: Fegyelmi eljárásra vonatkozó fontosabb kérdések
3. számú melléklet: Törvényi szabályozás, KASZK SZMSZ
4. számú melléklet: Levélminták
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1. számú melléklet

AZ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS

















Az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően információt ad a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.
A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét.
A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni.
Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény tűzi ki,
az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket.
Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki,
ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.
Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására az intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges.
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza.
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.
Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti.
Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztály- kollégiumi közösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
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2. számú melléklet

FEGYELMI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ FONTOSABB
KÉRDÉSEK
1. Az értesítésben fel kell hívni a figyelmet az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.
(két levélminta)
2. A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell külön-külön a tanulót és a szülőt is.
3. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni.
4. A gazdasági kamarát minden esetben be kell vonni a fegyelmi eljárásba, ha a tanulónak szerződése van.
5. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal mindkét fél egyetért és öt tanítási napon belül írásban bejelentették.
6. Az egyeztető eljárás időpontjáról írásban kell értesíteni a feleket.
7. Az egyeztető eljárást olyan személynek kell vezetnie, akinek személyével mindenki egyetért.
8. Az egyeztető eljárás során született megállapodást szerződésbe kell foglalni.
9. Amennyiben az egyeztető eljárási kérelem intézménybe történő megérkezésétől számított 15
napon belül nem születik Megállapodási Szerződés, a fegyelmi eljárást folytatni kell.
10. A sértett nem kell, hogy jelen legyen a fegyelmi tárgyaláson, ha előzetesen meghallgatták,
vagy leírta nyilatkozatát az esetről.
11. Ha a kötelességszegéssel vádolt tanuló nem jelenik meg, ismételten össze kell hívni a tárgyalást. Ha akkor sem jelenik meg, távollétében is hozható határozat.
12. A fegyelmi tárgyalás nyilvános.
13. A nyilvánosságot korlátozhatja/kizárhatja a fegyelmi jogkör gyakorlója, ha azt a tanuló kéri.
14. A fegyelmi eljárást a megindításától számított 30 napon belül be kell fejezni.
15. A határozatot a fegyelmi tárgyalás elnöke és egy olyan személynek kell csak aláírnia, aki a
tárgyaláson végig jelen volt. A több nem baj.
16. A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül ki kell küldeni! (levélminta)
17. A határozat ellen –a kézhezvételtől számítva- 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni a főigazgatóhoz címezve, de a saját iskola vezetőjének átadva.
18. A fellebbezési kérelmet és az ügy valamennyi iratát az iskola vezetője 8 napon belül továbbítja a főigazgatónak, az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
19. Fegyelmi büntetések:
a) Megrovás
b) Szigorú megrovás
c) Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
d) Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába
e) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
f) Kizárás az iskolából
20. A tanuló a megrovás és szigorú megrovás kivételével fegyelmi büntetés hatálya alatt
áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:
- c) esetén 6 hónapnál
- d), e), f) esetén 12 hónapnál
21. A büntetés legfeljebb 6 hónapra felfüggeszthető.
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3. számú melléklet

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
32. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési
felelőssége
58. § (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak
szerint jutalmazni kell.
(2) Az oktatásért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi jelentőségű eseményeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, elismerése céljából. A miniszter által alapított díj,
kitüntetés kedvezményezettjeinek körére a köznevelési intézmény vezetője tehet javaslatot.
(3) 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.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott
fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új
iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A(4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés
akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A
(4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
(6) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell
vonni a területileg illetékes kamarát.
(7) A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
e) kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.
(8) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát
figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
(10) A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. 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.
(11) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha
a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának,
a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelésioktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.
(12) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni.
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(13) 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.
(14) A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg. A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletszabályairól az SZMSZ-ben kell rendelkezni.
59. § (1) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
(2) Az (1) 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 ötven százalékát,
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.
(3) Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért
vétkességére tekintet nélkül, teljes 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.
(4) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének vagy a tanulónak
okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
21. A fegyelmi és kártérítési felelősség
53. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai
célokat szolgál.
(2) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és
a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás
részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni.
(3) 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. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben 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. A fegyelmi
eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.
(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.
(5) 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. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben
nyilvánosságra lehet hozni.
54. § (1) 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.
(2) 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.
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55. § (1) 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.
(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen.
(3) 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.
(4) 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
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és
kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő körülményeire
és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggesztheti.
56. § (1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti.
(2) 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 külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
(3) 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.
(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja le.
A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
(6) 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.
57. § (1) 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. Bizonyítási
eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
(2) 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.
58. § (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) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) 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.
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(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 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.
59. § (1) 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.
(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú 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 jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
60. § (1) 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.
(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást
tett vagy szakértőként eljárt.
(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén
a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)–(2)
bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását.
61. § (1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője 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, a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a
tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel
kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
22. Az oktatásügyi közvetítő eljárás
62. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget
kérhet az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
(2) Az oktatásügyi közvetítő (a továbbiakban: közvetítő) a közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a
szakmai követelmények szerint közreműködik a megállapodás létrehozásában. A közvetítőnek tiszteletben kell
tartania az eljárásban résztvevők emberi méltóságát, és biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben
is tisztelettel járjanak el.
(3) A közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg írásban, a közvetítő e tevékenysége körében nem utasítható.
(4) Az egyeztetési eljárás dokumentációjának elkészítéséért a közvetítő felel.
(5) Az eljárás sikere érdekében a közvetítő előkészítő üléseket tarthat.
(6) A közvetítő nem járhat el, ha
a) valamelyik felet képviseli,
b) a felek bármelyikének a Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója,
c) a felek bármelyikével vagy az érintett köznevelési intézménnyel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, ide nem értve a fegyelmi jogkör gyakorlójától kapott felkérést, a vele kötött megbízási jogviszonyt,
d) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.
(7) Az összeférhetetlenségről a közvetítő köteles a feleket a felkérést követően haladéktalanul tájékoztatni.
(8) A közvetítőt – ha a felek az írásbeli megállapodásban másképpen nem rendelkeztek – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett
tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. A közvetítőt az egyeztetési eljárás tárgyában későbbi fegyelmi, hatósági, bírósági, eljárásba nem lehet tanúként megidézni.
(9) Ha az oktatásügyi közvetítésre az egyeztetési eljárás keretében kerül sor, a megállapodás akkor jön létre, ha a
sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között a kötelességszegéssel okozott kár megtérítése vagy a
káros következményeinek egyéb módon való jóvátétele, enyhítése tekintetében azonos álláspont alakul ki.
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(10) Az egyeztetési eljárás végén a megállapodás kötelező elemeként
a) az egyeztetési megbeszélés helyét, idejét,
b) az eljáró közvetítő, a sérelmet elszenvedő fél, a kötelességszegő tanuló, a képviselő, és az egyeztetési megbeszélésen részt vevő személyek nevét, lakcímét,
c) a kötelességszegés rövid összefoglalását,
d) a sérelem jóvátételének módját, határidejét,
e) az eljárási költség viselését (amennyiben megállapodás nem született, a felmerült eljárási költségeket a felek
fele-fele arányban viselik),
f) a megállapodásra vonatkozó nyilvánossági szabályokat,
g) a felek, – kiskorú kötelességszegő esetén – a szülő és a közvetítő aláírását írásban kell rögzíteni.
(11) A megállapodásban vállalt kötelezettségek nem ütközhetnek jogszabályba, a kötelességszegéssel arányban
kell állniuk, és nem sérthetik a kötelességszegő tanuló emberi méltósághoz való jogát, valamint más alapvető jogait.
(12) A közvetítő a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között létrejött megállapodás egy-egy
példányát a sérelmet elszenvedő félnek és a kötelességszegő tanulónak vagy a jelen lévő képviselőjüknek átadja.
(13) Az egyeztetési eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a sérelmet elszenvedőnek azt a jogát, hogy a fegyelmi eljáráson kívül a bűncselekményből, szabálysértésből származó igényét egyéb eljárás keretében érvényesítse.
(14) Az egyeztetési eljárás azon a napon fejeződik be, amikor
a) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló kijelenti a közvetítő előtt, hogy kéri a közvetítői eljárás befejezését,
b) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló az egyeztetéshez való hozzájárulását visszavonta,
c) az egyeztetési eljárásra rendelkezésre álló tizenöt nap eredménytelenül telt el, vagy
d) megállapodás született.

KASZK Szervezeti és Működési Szabályzat
4.3. A fegyelmi és egyeztető eljárás
a. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58.§ (3-14), 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 53-60.§
b. A fegyelmi bizottság feladata a Házirendet súlyosan megsértő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.
c. A fegyelmi eljárást lezáró határozat büntetési tételeiről a fent jelzett törvény rendelkezik.
d. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelességszegés óta három hónap eltelt. Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi eljárás indítható.
e. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne a fegyelmi büntetés megállapításának, a fegyelmi büntetést abban az intézményben lehet megállapítani, ahol az eljárás előbb indult.
f. A fegyelmi bizottság tagjait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 56.§ (6.) szerint a tagintézmények szabályozzák.
g. A tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
h. A fegyelmi tárgyalást egyeztető eljárás előzi meg, - amennyiben a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegéssel gyanúsított (kiskorú esetén a szülő) egyetért-, amelynek célja a kötelességszegéshez vezető események
feldolgozása, értékelése, a gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
i. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt) értesíteni kell. Az értesítéstől számított ötmunkanapon belül a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) írásban bejelenti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
Amennyiben a határidőn belül bejelentés nem érkezik, a fegyelmi tárgyalást meg kell tartani.
j. Harmadszori kötelességszegés esetén az intézmény megtagadhatja az egyeztető tárgyalás lefolytatását.
k. Amennyiben az egyeztető eljárás során írásbeli megállapodás születik, a fegyelmi eljárást legfeljebb három
hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés alatt a sérelmet szenvedő fél nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
l. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, a technikai feltételek biztosításáért a fegyelmi bizottság vezetője felel.
m. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mindkét fél elfogad.
n. Az egyeztető eljárás részletes rendjétől a tagintézmények saját szabályozásukban rendelkeznek.
o. A fegyelmi eljárás során fellebbviteli fórumként a főigazgató működik.
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LEVÉLMINTÁK

4. számú melléklet

Iktatószám:

/2015

Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
OM azonosító: 035385
Adószám:15319744-2-42

x Mónika
Budapest
Zágrábi utca 1111
1111

Ügyintéző:

Tárgy: fegyelmi eljárás indítása

Tisztelt Szülő!
Értesítem, hogy gyermeke xy Dávid 9. osztályos tanuló ellen fegyelmi eljárást indítunk.
Indok:



Agresszív magatartás, verekedés
Igazolatlan mulasztások

A tárgyalás időpontja és helye:
2014. január 30-án (csütörtök) 1530 óra
az iskola I. emelet 105-ös tanterme
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. § (3-14) pontja szerint és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 53-60. §-a alapján a fegyelmi tárgyalást megelőzően egyeztető eljárás lefolytatására van lehetőség,
amennyiben ezzel a sértett és a kötelességszegő is egyetért. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Amennyiben az egyeztető eljárás igénybevételével élni kíván, kérem azt írásban jelezze az iskola felé az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül!
A tanulót az eljárás lefolytatása során meghatalmazott is képviselheti.
Felhívom figyelmüket, hogy távolmaradás esetén egy későbbi időpontban (Ide célszerű beírni a második időpontot is!) ismételt fegyelmi tárgyalást tartunk, mely akkor is megtartható, ha a tanuló, illetve törvényes képviselője, vagy a tanuló és a szülő írásban meghatalmazott képviselője nem jelenik meg!
Budapest, 2015. január 20.
Tisztelettel:
____________________________
x
fegyelmi bizottság elnöke

___________________________
y
osztályfőnök

____________________________
Nagyné Illés Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

____________________________
Gál Ferenc
főigazgató

Telefon: +36-1-433-1200
Fax: +36-1 260-7260
E-mail: foigazgatosag@kaszk.hu
www.kaszk.hu
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Iktatószám:

/2015

Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
OM azonosító: 035385
Adószám:15319744-2-42

x Mónika
Budapest
Zágrábi utca 1111
1111

Ügyintéző:

Tárgy: értesítés ismételt fegyelmi tárgyalás időpont járól

Tisztelt Szülő!
Értesítem, hogy gyermeke xy 9. osztályos tanuló ellen 2014. 01. 20-án fegyelmi eljárást indítottunk.
Indok:



Agresszív magatartás, verekedés
Igazolatlan mulasztások

Levelünkben felhívtuk figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. § (3-14) pontja
szerint és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-a alapján a fegyelmi tárgyalást megelőzően egyeztető
eljárás jogával élhet.
Ezt Ön nem jelezte írásban intézményünk felé, és a fegyelmi tárgyalás időpontjában sem jelent meg iskolánkban. Ezért ismételt fegyelmi tárgyalás időpontjának kitűzése vált szükségessé.
Felhívom figyelmüket, hogy az ismételt fegyelmi tárgyalás megtartható akkor is, ha a tanuló, illetve törvényes
képviselője, vagy a tanuló és a szülő írásban meghatalmazott képviselője nem jelenik meg!
Az ismételt tárgyalás időpontja és helye:
2015. február 13-án (csütörtök) 1230 óra
az iskola I. emelet 105-ös tanterme
Budapest, 2015. február 3.

Tisztelettel:
____________________________
x
fegyelmi bizottság elnöke

___________________________
y
osztályfőnök

____________________________
Nagyné Illés Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

____________________________
Gál Ferenc
főigazgató

Telefon: +36-1-433-1200
Fax: +36-1 260-7260
E-mail: foigazgatosag@kaszk.hu
www.kaszk.hu
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Iktatószám:

/2015

Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
OM azonosító: 035385
Adószám:15319744-2-42

x Mónika
Budapest
Zágrábi utca 1111
1111

Ügyintéző:

Tárgy: értesítés egyeztető eljárás időpontjáról

Tisztelt Szülő!
Értesítem, hogy gyermeke xy 9. osztályos tanuló ellen 2014. 01. 20-án fegyelmi eljárást indítottunk.
A fegyelmi eljárás során a jogszabályban meghatározott módon lépéseket tettünk egyeztető eljárás kezdeményezésére. Az egyeztető tárgyalás lefolytatásával mindkét fél egyet értett.
Az egyeztető eljárás:
Helye:
Ideje:
Az egyeztető tárgyalás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A tanulót a tárgyaláson meghatalmazott is képviselheti.
Az egyeztető tárgyalás időpontja és helye:
2015. február 10-én (csütörtök) 1230 óra
az iskola I. emelet 105-ös tanterme
Budapest, 2015. február 8.

Tisztelettel:

yx
osztályfőnök vagy fegyelmi bizottság
elnöke

yz
igazgató(h)

Telefon: +36-1-433-1200
Fax: +36-1 260-7260
E-mail: foigazgatosag@kaszk.hu
www.kaszk.hu
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Iktatószám:

/2015

Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
OM azonosító: 035385
Adószám:15319744-2-42

Gondviselő részére
Város
Utca
Irányítószám

Ügyintéző:

A fegyelmi tárgyalás után 7 napon belül kiküldendő!

FEGYELMI HATÁROZAT
A határozatot hozó szerv neve:
Címe:
A határozat száma és tárgya:

VM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Fegyelmi Bizottsága
1106 Budapest, X. Maglódi u. 4/b.
sorszám/2013-2014
Név Osztály osztályos tanuló

A tanuló személyi adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
büntetés megnevezése, időtartama, felfüggesztés/ha van
A fegyelmi büntetés:
Fellebbezési jog:
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 iskolánk igazgatójának benyújtani (Nagyné Illés
Zsuzsanna), az FM KASZK Főigazgatójához címezve.
Pontos címzés:
Gál Ferenc Főigazgató
FM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
1106 Budapest, Maglódi u. 4/b.

A határozat indoklása:
a kötelességszegés rövid leírása, bizonyítékok ismertetése, a döntés indoka, elutasított bizonyítási indítvány esetén
az elutasítás oka
A határozat meghozatalának helye és ideje:

A törvény szerint aláírni a tárgyalást vezetőnek és egy olyan bizottsági tagnak kell csak, aki végig ott
volt! Persze a több aláírás nem baj!
______________________
gf
főigazgató

_______________________
nilzsu
igazgatóhelyettes

______________________
wl
fegyelmi bizottság elnöke

________________________
xy
fegyelmi bizottság tagja

Budapest, 2015. 04. 01.
Telefon: +36-1-433-1200
Fax: +36-1 260-7260
E-mail: foigazgatosag@kaszk.hu
www.kaszk.hu
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