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6. számú melléklet

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárás szabályait az 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 65.§ szabályozza
valamint a 12/2020 (II.7) Kormányrendelet 196-214. §-a határozza meg.
1.1 A fegyelmi eljárás megindításáról az oktatói testület dönt egyszerű szavazati többséggel, ez
a hatáskör nem ruházható át.
1.2 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló döntésben meg kell jelölni az eljárás tárgyává tett
kötelezettségszegést.
1.3 Az oktatói testület a fegyelmi eljárás lefolytatására saját tagjai közül legalább három tagú
bizottságot választ (továbbiakban fegyelmi bizottság). A fegyelmi bizottság az elnökét saját
tagjai közül választja meg. Az elnök jogosult az eljárás során mindazon intézkedések
megtételére, döntések meghozatalára, amelyet a jogszabály nem utal a fegyelmi bizottság
vagy az oktatói testület hatáskörébe.
1.4 A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül – legfeljebb két
tárgyaláson be kell fejezni.
1.5 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló döntésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát képező
kötelezettségszegést. A fegyelmi eljárás során fegyelmi felelősség csak az eljárás tárgyát
képező kötelezettségszegésre vonatkozóan állapítható meg.
1.6 Ha a tanuló a fegyelmi eljárás megindítását követően újabb kötelezettséget követ el vagy a
korábbi fegyelmi eljárás megindítását követően, vagy a korábbi fegyelmi eljárást
megalapozó kötelezettségszegése a megindítást követően jut az oktatói testület tudomására,
az oktatói testület dönthet úgy, hogy ezeket egy fegyelmi eljárásban kell elbírálni.
1.7 Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani, hogy a sértett, a diákönkormányzat, a duális
képzőhelyen elkövetett fegyelmi vétség esetén a duális képzőhely képviselője az üggyel
kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal
élhessen.
1.8 A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt,
- az eljárás alá vont tanuló közeli hozzátartozója,
- az eljárás tárgyává tett kötelezettségszegés sértettje,
- akit az eljárás során tanúként, szakértőként meghallgatnak,
- akitől elfogulatlan döntés nem várható el.
1.9 A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az, aki az elsőfokú
határozat meghozatalában részt vett. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt
bejelenteni. Az oktatói testület tagja ellen bejelentett kizáró ok esetén az iskola igazgatója,
más esetben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja a
kizárási ok fennállását.
1.10 A fegyelmi eljárás megindításáról a fegyelmi bizottság elnöke értesíti a tanulót, kiskorú
tanuló esetén a törvényes képviselőt, és ha van a sértettet is, a diákönkormányzatot, valamint
ha érintett a duális képzőhelyet. Az értesítésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát képező
kötelezettségszegést.
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1.11 Az értesítésben fel kell tüntetni továbbá a tárgyalás helyét és idejét, valamint, hogy a
tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes
képviselője ismételt kiértesítést követően nem jelenik meg. Az iratbetekintési jog és a
bizonyítási indítvány lehetőségéről is tájékoztatni kell. Az értesítést a tanulónak és törvényes
képviselőjének külön-külön kell megkapnia a tárgyalás előtt legalább 8 nappal. Ha a tanuló
vagy a törvényes képviselője előzetesen bejelentette, hogy nem kíván részt venni a
tárgyaláson, a tárgyalás megtartható.
1.12 A fegyelmi eljárás az egyeztető eljárással kezdődik. Ennek részletes szabályait az
intézményi SZMSZ 15. pontja szabályozza. Ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre, a
fegyelmi eljárást le kell folytatni.
1.13 A fegyelmi tárgyalásról szóló értesítésben tájékoztatni kell az érintetteket az egyeztető
eljárás igénybevételének lehetőségéről és az igénybevétel bejelentésének határidejéről,
amely az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kell, hogy
megtörténjen.
1.14 Ha az érintettek az egyeztető eljáráshoz hozzájárulnak, a fegyelmi eljárást az egyeztetés
idejére, legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem
kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
1.15 Ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni a
fegyelmi tárgyalást meg kell tartani.
1.16 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni a 12/2020
(II.7) Kormány rendelet 202. § (3) szerint.
1.17 A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti. A fegyelmi eljárás
lefolytatásával az igazgató – a nevelőtestület véleményének kikérését követően – olyan
oktatót biz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálásában való részvétel elvárható.
1.18 Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A
fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
1.19 A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott oktató - az igazgatóval való egyeztetést
követően – kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját,
gondoskodik a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárási
cselekmények más résztvevőinek értesítéséről.
1.20 A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának szabályait a 12/2020 (II.7.) Kormányrendelet 203. §
tartalmazza.
1.21 A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza.
1.22 A fegyelmi bizottság elnöke meghallgatja a diákönkormányzat jelen lévő képviselőjének a
véleményét, aki a fegyelmi büntetésre is javaslatot tehet.
1.23 A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát, a tanuló mellett és ellen szóló körülményeket figyelembe kell venni.
1.24 A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható;
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d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor
alkalmazható, ha az iskola igazgatója megállapodott a másik (fogadó) iskola
igazgatójával;
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha
a tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló
esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkivüli vagy ismétlődő
jellegű és igen súlyos;
f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha
a fegyelmi vétség rendkivüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.
1.25 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság
elnöke szóban kihirdeti. A fegyelmi határozat rendelkező részét a 12/2020 (II.7.)
Kormányrendelet 205. §-a tartalmazza. 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 a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság
legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
1.26 Az oktatói testület megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is
kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű és a kötelességszegést a tanuló elismeri.
1.27 Ekkor a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló, a
kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselője és a meghatalmazott képviselő is tudomásul
vette, a határozat megküldéséé nem kéri, és a fellebbezési jogáról lemondott.
1.28 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.
1.29 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke 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.
1.30 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 igazgatóhoz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon
belül az intézmény igazgatója a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz
továbbítja, aki negyvenöt napon belül hoz döntést.
1.31 A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt
áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása
fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál;

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések
esetén tizenkettő hónapnál.
1.32 A fegyelmi büntetés végrehajtása – különös méltánylást érdemlő körülményekre és a
fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel - legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggeszthető.
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1.33 A fegyelmi eljárásra egyebekben a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 65.§, valamint
a 12/2020 (II.7) Kormányrendelet 196-214. §-a az irányadók.
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