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Bevezetés 

A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 10. §-a értelmében az 

Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztálya (a továbbiakban: OH TEO) 

szakmai ellenőrzés keretében vizsgálta a fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét. 

10. § (1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a) 2015. november 1. és 2015. december 15. között az általános iskolákban és a 

szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel 

a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira, valamint 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő 

ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal 2016. március 31-ig, a) pont szerinti ellenőrzésről 

készült jelentést 2016. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

Az OH törvényben biztosított hatásköre alapján végezte el a tanév rendje rendeletben előírt 

szakmai ellenőrzést. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 

 törvény (a továbbiakban: Nkt.) 77. § (3) bekezdése szerint: „Az oktatásért felelős miniszter az 

általa vezetett minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi szakmai 

ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérések, átvilágítások, elemzések készítését rendelheti el.” 

A szakmai ellenőrzés tapasztalatait, eredményeit, valamint az ezekből levonható 

következtetéseket az alábbi helyzetismertető és elemző, összegző jelentés tartalmazza. 

 

1. Az ellenőrzés célja 

A szakmai ellenőrzés alapvető célja volt a tanulók ellen indított fegyelmi eljárások 

szakszerűségének megállapítása, az iskolák eljárási gyakorlatának intézményi szintű 

értékelése. 

A vizsgálat, ellenőrzés tartalma és módszertana lehetőséget nyújtott: 

- célzottan megválasztott információk felhasználásával, a fegyelmi büntetésben 

részesített tanulók szociokulturális helyzetének és jellemzőinek bemutatására, 

- a fegyelmi eljárások megindításának és a kirótt büntetések indokainak és lehetséges 

pedagógiai következményeinek tényfeltárására, 

- három tanév adatainak összehasonlításából tendenciák bemutatására. 

A köznevelési intézmények által közölt adatokból és információkból, valamint a helyszíni 

ellenőrzések tapasztalataiból elkészített jelentésből megismerhető a fegyelmi eljárásokra 

jellemző országos helyzetkép. 

A szakmai ellenőrzés közvetett célként jelölte meg az egyes intézmények fegyelmi eljárási 

gyakorlatának szakmai értékelését, és annak visszacsatolását az iskolákhoz, annak érdekében, 

hogy kialakított gyakorlatukat felülvizsgálhassák. 
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2. Összegzés 

2. A szakmai ellenőrzés az általános iskolákban és a szakképzést folytató intézményekben a 

2012/2013., 2013/2014., és a 2014/2015. tanévekben lefolytatott fegyelmi eljárások teljes 

körű állapotfelmérését végezte el.  

 

2.2. A vizsgálati tartalom lefedte a fegyelmi eljárások teljes folyamatát, és a fegyelmi 

büntetésben részesített tanulók jellemzőit. 

2.2.1. Az ellenőrzés adat- és információgyűjtése, az intézmények online adatszolgáltatásával 

valósult meg, melyet 25 iskolában helyszíni ellenőrzés is kiegészített. 

 

2.3. Az adatszolgásnak az értesítést kapott 2571 köznevelési intézmény 97 %-a eleget tett.  

2.3.1. A fegyelmi eljárásokról adatot közölt iskolák értékelőlapon kaptak visszajelzést a 

fegyelmi eljárások lefolytatásának jogszerűségéről és a fegyelmi büntetések lehetséges 

pedagógiai következményeiről. 

 

2.4. Az adatszolgáltató köznevelési intézmények 26 %-a, 657 iskola 13 172 fegyelmi 

eljárásról közölt információt. 

2.4.1. A vizsgált három tanévben növekedett a fegyelmi büntetéseket megállapító általános 

iskolák száma. 

 

2.5.A fegyelmi eljárások az összes általános és szakiskolai tanuló 0,5 %-át érintették az 

ellenőrzési időszak elő két tanévében, az utolsó tanévben az arány 0,39 %-ra csökkent. 

2.5.1. A fegyelmi büntetésekben részesített általános iskolai tanulók előfordulása az évek alatt 

jelentősen növekedett, a 2014/2015. tanévben 22,83 %. 

2.5.2. A fegyelmi büntetések a tanévek összehasonlításában egyre alacsonyabb korosztályt 

érintettek. 

2.5.3. Az általános iskolában évről-évre növekedett az alsó tagozatos fegyelmi eljárás alá vont 

tanulók száma. A tanulók jellemzően az életkorukhoz viszonyítva alacsonyabb évfolyamra 

jártak. 

2.5.4. A fegyelmi büntetésben részesített tanulók 49-52 %-a szakiskola kilencedik évfolyamán 

folytat tanulmányokat. 

2.5.5. A fegyelmi eljárás alá vont tanulók között a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűek magasan felülreprezentáltak. 

2.5.6. Az általános iskolákban a fegyelmi intézkedéssel sújtott sajátos nevelési igényű, és 

beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók előfordulása kétszerese az 

országos aránymutatónak. A szakiskolákban fegyelmi büntetésben részesített tanulók és az 

országos arányszám lényeges eltérést nem mutat. 

2.5.7. A nemek szerinti megoszlás tekintetében az iskolák elsősorban a fiúkat vonták fegyelmi 

eljárás alá, a fiúk előfordulása 70 %. 

2.5.8. Valamennyi vizsgált tanévben voltak tanulók, akik ellen az iskolák több fegyelmi 

eljárást indítottak, a 2012/2013. tanévben 283 tanuló ellen. 
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2.6. Az adatszolgáltatás kiterjedt a fegyelmi eljárások lehetséges indokaira, tíz típus ok közül 

lehetett kiválasztani az adott eljárás megindítását közvetlenül kiváltó okot. 

2.6.1. A fegyelmi eljárások 20 %-át ismétlődő szabálytalanság miatt indították. Rendszeres 

normaszegésért a tanulók 30-40 %-át szigorú megrovásban részesítették. 

2.6.2. Az általános agresszív magatartás az iskolai nevelési helyzetek egyik legsúlyosabb 

problémája. 

2.6.3. A pedagógusokkal szemben tanúsított agresszió miatt a fegyelmi büntetések 4-5 %-

ában kezdeményeztek évente eljárást. A tanulók 55-56 %-ának iskolai jogviszonyát érintő 

fegyelmi büntetést szabtak ki. 

2.6.4. A tanulótársakkal szemben elkövetett agresszió miatt évente, átlagosan a tanulók 10-12 

%-át vonták fegyelmi eljárás alá. A fizikai erőszak terjedésének megakadályozása érdekében 

a tanulók felének jogviszonyát felfüggesztették, vagy megszüntették az iskolában. 

2.6.5. A tanulói kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt indult a legtöbb fegyelmi az 

ellenőrzési időszak mindegyik tanévében. A tanulók leggyakrabban igazolatlanul hiányoztak, 

nem tettek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek. 

2.6.6. Az iskolák károkozás miatt kevés tanuló ellen indítanak fegyelmi eljárást, 

leggyakrabban megrovás, vagy szigorú megrovás büntetésben részesítik a vétkeseket. 

2.6.7. A rendelkezésre álló adatok alapján az alkohol, drog használata miatt indított fegyelmi 

eljárások száma évről-évre növekedett. A 2012/2013. tanévben az eljárások 3,2 %-át 

indították tiltott élvezeti szerek használatért, a 2014/2015. tanévben elérte a 6,87 %-ot.  

Az első vizsgálati évben az iskola területén folytatott alkoholfogyasztás volt a kiváltó ok, a 

drog és más tudatmódosító szerek használata a későbbi tanévekben jelent meg. 

2.6.8. A súlyos tulajdon elleni vétség miatt indított fegyelmi eljárások száma a három vizsgált 

tanévben szinte azonos 1,87-1,97 % között változik. A tulajdon elleni elkövetett vétségek 

három fő kategóriába csoportosíthatók: iskolai tulajdonmegsértése, tanműhelyben, vagy 

gyakorló helyen elkövetett jogsértés, tanulótársak tárgyainak eltulajdonítása. 

2.6.9. Az iskolában tiltott eszközök használata miatt indított eljárások aránya a három 

vizsgálati tanévben állandó 2,11 %-2,48 % között volt. 

2.6.10. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a köznevelési intézmények a tanulók 

iskolán kívül tanúsított magtartása miatt nem kezdeményezhetnek a tanulók ellen fegyelmi 

eljárást. A vizsgált tanévekben átlagosan a fegyelmi intézkedések kiváltó okának az iskolán 

kívüli magatartást jelölték meg az adatszolgáltatók. 

 

2.7. A fegyelmi eljárások jogszabályi követelményeinek az iskolák helyi gyakorlatukban 

törekedtek megfelelni. 

2.7.1. A fegyelmi eljárásokról az iskolák minden esetben értesítették a szülőt, vagy a tanuló 

képviseletére jogosult személyt. Az értesítés időpontjának megállapításában eltérőek az 

értelmezések. 

2.7.2. A fegyelmi eljárások negyedrészét előzte meg egyeztetés. 

2.7.3. A fegyelmi eljárás keretében a tanulók 90 %-át hallgatták meg. 

2.7.4. A tanulók ellen folytatott fegyelmi eljárások 95 %-ában tartottak tárgyalást. 

 

2.8. Az általános iskolákban és szakiskolákban a vizsgálat három tanévében a fegyelmi 

büntetéssel lezárt eljárások száma csökkent. A 2012/2013. tanévben 5280, a 2013/2014. 

tanévben 4428, 2014/2015. tanévben 3464 fegyelmi büntetés kiszabásával végződött eljárást 

folytattak le az adatközlő köznevelési intézmények. 

2.8.1. A három büntetési kategória – áthelyezés másik iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, 

kizárás az iskolából – adataiból megállapítható, hogy a 2012/2013. tanévben a fegyelmi 
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büntetésben részesített tanulók 40 %-ának, a következő tanévekben 43 %-ának tanulói 

jogviszonyát érintette a kiszabott büntetés. 

2.8.2. A szakmai ellenőrzés fontosnak tartotta az iskolai fegyelmi eljárások és büntetések 

hátterében meghúzódó pedagógiai célok megismerését. Az adatközlők öt szempont-típus 

közül választhatták ki, azt a célt, ami elsődlegesen meghatározta az adott fegyelmi büntetés 

kiszabását: példastatuálás, pedagógus és tanuló közösségvédelme, közösségből eltávolítás, 

megtorlás, a tanuló védelme. Az öt szempontot az egyéb kategória egészítette ki, ami 

lehetőséget adott, további egyéni motívumok megjelölésére. 

2.8.3. Megrovás fegyelmi büntetést valamennyi tanévben az eljárások 19-22 %-ában szabtak 

ki. 

2.8.4. A megrovás fegyelmi büntetések többségét a példastatuálás szándékával és a 

kötelezettségszegő tanuló védelmében szabták ki. 

2.8.5. A vizsgált tanévek mindegyikében a legtöbb fegyelmi eljárás szigorú megrovás 

büntetéssel zárult. 

2.8.6. A szigorú megrovás fegyelmi büntetések megállapításánál kiemelt figyelmet kapott a 

pedagógus és tanuló közösségvédelme. Fontos szerepet játszott a példastatuálás is, és a 

normaszegést elkövető tanuló védelmére is tekintettel voltak. 

2.8.7. A megrovás és különösen a szigorú megrovás fegyelmi büntetéseket gyakran kísérték 

ún. egyéb intézkedést tartalmazó mellékbüntetések: mentális segítség igénybevétele, szülői 

kérelemre magántanulóvá nyilvánítás. 

2.8.8. Az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetések száma a tanévek alatt töredékére 

csökkent (202-ről 75-re). 

2.8.9. Az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetések kiszabását a pedagógus és 

tanulóközösség motiválta, annak reményében, hogy az új környezet kedvező hatással lesz az 

áthelyezett tanulóra. 

2.8.10. A másik iskolába áthelyezés fegyelmi büntetésben részesített tanulók előfordulása a 

vizsgált tanévekben jelentősen csökkent (845 főről, 245 főre). 

2.8.11. A másik iskolába áthelyezés fegyelmi büntetések gyakran kerültek felfüggesztésre. 

Előfordult, hogy a felfüggesztés mellett az iskolák átmeneti, alternatív intézkedéseket hoztak: 

a szülő kereshetett iskolát gyermeke számára, kérhette a magántanulóvá nyilvánítást. 

2.8.12. A kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása kevésbé alkalmazott fegyelmi 

büntetés. A vizsgált tanévekben az előfordulás mértéke kiegyenlített – a 2012/2013. tanévben, 

48 esetben, a 2013/2014. tanévben 52 eljárásban, a 2014/2015. tanévben 61 tanulóra 

vonatkozóan szabták ki. Valamennyi tanévre jellemző az általános iskolai tanulók felül 

reprezentáltsága, a kiinduló évi 52 %, a következő tanévre 69 %-ra emelkedett, az utolsó 

tanévben az 54 %-os előfordulás visszaállt az első évi szint közelébe. 

2.8.13. Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetések aránya évente 5 %, a tanulók fele 

a szakiskola 9. évfolyamán folytatott tanulmányokat. 

2.8.14. Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetéseket elsősorban a pedagógus és 

tanuló közösségvédelmében hozták az iskolák.  

2.8.15. A kizárás a szigorú megrovás után második leggyakrabban alkalmazott fegyelmi 

büntetés  

2.8.16. A legnagyobb arányban a kizárás fegyelmi büntetést a pedagógus és tanuló közösség 

védelmében hozták meg. Az iskola helyzete ennek a büntetési kategóriának az 

alkalmazásában ellentmondásos. A tanulóközösség érdekében szükségesnek tartották a vétkes 

tanuló jogviszonyának megszüntetését, de gyakran a tanuló érdekeit szem előtt tartva 

felfüggesztették annak végrehajtását. 
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2.9. A megrovás és szigorú megrovás büntetéseket nem számítva, az intézkedést fogasosító 

büntetések 43-46 %-a felfüggesztésre került. 

A megismert információkból és a helyszíni ellenőrzések tapasztalataiból arra 

következtethetünk, hogy az iskolák a tanulók személyétől függően, tekintettel az elkövetett 

kötelezettségszegésre, sokszor pedagógiailag elegendő hatásúnak tartják az eljárások 

lefolytatását és annak eredményeként megállapított felfüggesztett szankciót. 

 

2.10. A fegyelmi döntések 98 %-át az iskolák írásban rögzítették. Az iratok gyakran nem 

feleltek meg a határozatokkal szemben támasztott alaki és formai követelményeknek. 

2.11. Az iskolák a fegyelmi büntetések 25 %-ában nem állapították meg azok hatályát. 

Általában jellemző, hogy a döntéshozók a felfüggesztett döntéseknél nem tartották 

szükségesnek a hatály megjelölését. Nem vették figyelembe a hatály lejártával bekövetkező 

lehetséges tanulói jogviszonyt érintő következményeket. 

2.11.1. A vizsgált tanévekben az iskolák által kiszabott fegyelmi büntetések 5-6 %-a ellen 

nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. 

 

2.12. A szakmai ellenőrzés szükségesnek tartotta a fegyelmi büntetések lehetséges 

következményeinek megismerését.  

2.12.1. A megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetések 96-98 %-ában újabb fegyelmi 

intézkedésre nem volt szükség. A két büntetési kategóriában a tanulók 4-7 %-ának a 

jogviszonya megszűnt az iskolában. 

2.12.2. A másik osztályba áthelyezett tanulók 12-13 %-a, a fegyelmi büntetést követően nem 

folytatta tanulmányait az iskolában. 

2.12.3. A vizsgálat három tanévében a másik iskolába áthelyezett tanulók 11-18 %-ának a 

szülő keresett iskolát. 

2.12.4. Kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetésben részesített 

tanulók esetében, szinte kivétel nélkül nem volt szükség újabb fegyelmi intézkedésre. 

2.12.5. Az eltiltás idejére a tanulók 10-12 %-ának a szülők kerestek iskolát a tanulmányaik 

folytatására, a kormányhivatal évente 15-18 tanulónak jelölt ki iskolát. Átlagosan a tanulók 20 

%-a kimaradt az iskolából. 

2.12.6. A kizárás büntetés miatt a tanulók 11-16 %-ának a kormányhivatal keresett iskolát. 

Valamennyi vizsgált tanévben a tanulók 21-24 %-a kimarad az iskolából. 

 

2.13. A 25 helyszíni ellenőrzés alá vont iskola rendelkezett fegyelmi szabályzattal. A 

dokumentumok többsége a rendeletben meghatározott előírásokat szöveghűen követte. 

2.13.1. Általános probléma, hogy a fegyelmező és fegyelmi intézkedések az intézmények 

szabályozásában és gyakorlatában sem különülnek el. 
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3. Az ellenőrzés előkészítése 

Az ellenőrzést előíró rendelet meghatározta a vizsgálandó intézménytípusokat: általános 

iskola, és szakképzést folytató középfokú oktatási intézmény. A fegyelmi eljárásokról, azok 

lehetséges nagyságrendjéről semmilyen statisztika, vagy egyéb tájékoztató jellegű adat nem 

állt rendelkezésre, ebből következően, reprezentatív mintán nem volt elvégezhető a szakmai 

ellenőrzés. Feltételezhető volt az Nkt. fegyelmi eljárásokra vonatkozó hatálybalépését 

követően, 2012. szeptember 1-jétől az eljárások számának jelentős mértékű növekedése. Az 

OH TEO valamennyi általános iskolát és szakképzést folytató középfokú oktatási intézmény 

bevonásával, a teljes körű, állapotfelmérés mellett döntött. 

Az ellenőrzési időszak meghatározásánál a teljes körűség érdekében a három legutóbbi 

tanévben – 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. tanévek – fegyelmi eljárásainak felmérésére 

került sor.  

 

3.1. Az ellenőrzési tartalom 

Az ellenőrzés tartalma öt kiemelt tematikus egységre tagolódott. 

 

A fegyelmi eljárás megindításának indoka 

 Ismétlődő szabálytalanság 

 Általános agresszív magatartás (pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal, tanulótársakkal) 

 Agresszív magatartás tanulótársakkal 

 Agresszív magatartás pedagógusokkal 

 Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása házirend, tanulmányi 

kötelezettségszegés 

 Alkohol drog birtoklása, árusítása, fogyasztása 

 Károkozás 

 Súlyos tulajdon elleni vétség 

 Tiltott eszköz használat 

 Iskolán kívül tanúsított magatartás 

 

Tanulók 

 Életkor, a fegyelmi eljárás időpontjában (tanköteles) 

 Évfolyam, a fegyelmi eljárás időpontjában 

 Tanuló neme 

 Hátrányos helyzetű 

 Halmozottan hátrányos helyzetű 

 Sajátos nevelési igényű 

 Beilleszkedési, tanulási magatartási zavarral küzdő 

 Volt-e korábban fegyelmi eljárás ellene. 

 

Az eljárás jogszerűsége 

 Egyeztető eljárás (fegyelmi eljárást megelőzően) 

 Szülő értesítése a fegyelmi eljárásról 

 Más szervezet értesítése a fegyelmi eljárásról (gazdálkodó szervezet, gazdasági 

kamara) 

 Tanuló meghallgatása 

 Fegyelmi eljárás lefolytatásának módja (tárgyalással, tárgyalás nélkül) 
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 Tanuló képviselete a fegyelmi tárgyaláson (szülőn kívüli személy) 

 Fegyelmi bizottság megszervezése 

 

Az alkalmazott fegyelmi büntetés megválasztásának szempontjai 

 Példastatuálás 

 Pedagógus és tanuló közösségvédelme 

 Közösségből eltávolítás 

 Megtorlás 

 Tanuló védelme 

 Egyéb 

 

A fegyelmi eljárás megindításánál, valamint a kirótt büntetés megválasztásánál a tipizált 

indokok megjelölése mellett szükség volt magyarázatul szolgáló szöveges kiegészítésre. 

 

Az adatgyűjtés kiterjedt: 

- a fegyelmi büntetés kihirdetésének módjára,  

- az írásba foglalt döntések tartalmi és formai megfelelőségére,  

- a kiszabott büntetések hatályának megjelölésére, 

- a büntetés felfüggesztésére. 

 

A fegyelmi intézkedések következményei 

 A fegyelmi eljárást követetően további fegyelmező intézkedésre nem volt szükség. 

 A szülő, vagy kormányhivatal keresett iskolát a kizárt tanuló számára. 

 Áthelyezés másik iskolába büntetés kiszabásánál az iskola igazgatója meggyőződött a 

tanuló átvételéről (befogadó nyilatkozat). 

 A tanuló jogviszonya kimaradással megszűnt. 

 

3.2. Az ellenőrzés módszertana 

A szakmai ellenőrzés módszertanának két szempontnak kellett megfelelni: 

- a teljes körű helyzetfeltárás adatszolgáltatásának technikai biztosítása, 

- a fegyelmi büntetésben tanulókra vonatkozó információk egyénenkénti, anonim 

adatközlése. 

A teljes körűség az érintett köznevelési intézmények online adatszolgáltatásával volt 

biztosítható. Az adattartalomban megjelölt információk csak egyénre vonatkozóan, 

személyhez kötötten voltak értelmezhetők, ennek érdekében az iskolák valamennyi fegyelmi 

eljárásról, tanulónként egyéni űrlapot töltöttek ki. 

Az OH TEO az adat- és információgyűjtést az adatvédelmi követelmények betartásával 

végezte. Az Nkt. 41. § (5) és 43. § (3) bekezdések értelmében a személyes adatok törvényi 

felhatalmazás alapján kezelhetők és adhatók át. A szakmai ellenőrzés célhoz kötötten, 

személyre azonosíthatatlan módon, statisztikai módszerekkel használta fel az intézmények 

által rendelkezésre bocsátott adatokat. Az adatkezelő gondoskodott az adatok biztonságos 

tárolásáról, és kijelölte a hozzáféréssel rendelkezők körét. A szakmai ellenőrzés összefoglaló 

jelentésének elkészültét követően az adatszolgáltatással létrejött adatbázist – legkésőbb 2016. 

június 30-ig – megsemmisíti. 

Az adatszolgáltatásról valamennyi intézmény elektronikus levélben kapott értesítést. 

Az online felületre a köznevelési intézmény valamennyi feladatellátási helye a KIR 

hozzáférésének alkalmazásával tudott csatlakozni. Az egyedi azonosítók használata garantálta 

az adatok biztonságos kezelését. Az értesítés egyben felhívta az igazgatók figyelmét a 
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belepési kódok harmadik személy részére történő átadásának kockázatára, ami 

tagintézmények, telephelyek, és intézményegységek esetében is az intézményvezető 

felelősségi körébe tartozott. 

Valamennyi értesítést kapott általános és szakképzést folytató iskola adatszolgáltatási 

kötelezettséggel tartozott. Azok a köznevelési intézmények, melyek a kijelölt ellenőrzési 

időszak három tanévében egyetlen fegyelmi eljárást sem folytattak le, nemleges válaszukat az 

online felületen az adatszolgáltatás lezárásával kellett, hogy közöljék. 

Az általános intézményi adatok előzetesen feltöltésre kerültek. Az iskola az adatszolgáltató 

nevét és beosztását is feltüntette, ami az értékelést követően, a félreértésekre okot adó, vagy 

téves adatszolgáltatás következtében vitás kérdések tisztázásakor bizonyult hasznosnak. Az 

űrlapok kitöltését jellemzően vezető, vezető-helyettes, pedagógus, gyermekvédelmi 

feladatokkal megbízott pedagógus, szociálpedagógus, fegyelmi bizottsági tag, elnök, tanügy-

igazgatási referens, iskolatitkár, ügyviteli alkalmazott, ügyintéző, titkárságvezető, tanuló-

nyilvántartó, szabadidő-szervező, könyvelő, gazdasági vezető, adminisztrátor végezte. Nem 

minden esetben a munkakörükből következően a fegyelmi eljárással kapcsolatban 

információval rendelkezők tettek eleget a feladatnak. 

Az adatszolgáltatást az online felületen elhelyezett részletes útmutató segítette. 

Az adatközlés, az információk valódiságát igazoló nyilatkozattal zárult. 

 

3.3. Az ellenőrzés lebonyolítása 

Az adatok rögzítésére a 2015. november 2. és 16. közötti időszak állt rendelkezésre. Az 

adatszolgáltatást határidőre nem teljesítők ismételt értesítést kaptak. Az intézmények a 

szakmai ellenőrzésben való közreműködésnek felelősen tettek eleget. Az iskolák 97 %-a 

(2501 intézmény) teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatközlő intézmények 

aránya megfelelt az OH teljes körű állapotfelmérés célkitűzésének.  

A teljesítés magas szintje, azért is figyelemreméltó, mivel a sok fegyelmi eljárást lefolytató 

intézményeknek – főként szakiskoláknak – az online felületre több száz űrlapot kellett 

kitölteni.  

Az adatszolgáltatás ideje alatt telefonon, e-mailben (erre a célra külön létesített e-mail címen: 

szakmaiellenorzes@oh.gov.hu) konzultációs kapcsolat állt az iskolák rendelkezésére. 

Legtöbbször fogalmi kérdéseket kellett tisztázni, különösen, ha a kitöltő nem volt 

maradéktalanul a szükséges ismeretek birtokában. Az érdeklődők gyakran kértek technikai 

segítséget is az adatlapok kitöltésében. Az OH valamennyi szakmai ellenőrzésre vonatkozó 

elektronikus levélben érkezett kérdést írásban megválaszolt. 

A helyszíni ellenőrzés 

Az adatszolgáltatást ún. kismintán végzett, 25 iskolát érintő (lásd melléklet) helyszíni 

ellenőrzés egészített ki. Az iskolaválasztás egyetlen szempontot, az országos lefedettséget 

biztosító területi elvet követte, amelybe elsősorban szakiskolák kerültek, az általános 

iskolákat néhány intézmény reprezentálta. A lebonyolításban, 2015. november 24. és 

december 15. között, öt intézményvezetői és tanácsadói tapasztalatokkal rendelkező, tanügy-

igazgatási szakértő közreműködött. 

A helyszíni ellenőrzések adatfelvétele kiterjedt: 

 a helyi fegyelmi szabályzatok átvizsgálására, 

 a fegyelmi eljárások dokumentumainak megtekintésére. 

Az állapotfelmérés szempontjából a helyszíni látogatások legfontosabb hozadéka a fegyelmi 

eljárások és a helyi pedagógiai körülmények összefüggéseinek megismerése volt. A szakértők 

lehetőséget adtak a konzultációra és a pedagógiai tapasztalatcserére. 

 

mailto:szakmaiellenorzes@oh.gov.hu


11 

3. 4. A szakmai ellenőrzés eredményének visszacsatolása 

Az értékelés a fegyelmi eljárások lefolytatásának jogszerűségére vonatkozott, valamint a 

fegyelmi büntetések lehetséges pedagógiai következményeiről adott visszajelzést. Az 

intézményi adatok értékelésében szakértők működtek közre. Az OH az értékelőlapokat a 

vállalt határidőre – 2016. február 1-jére – megküldte az érintettek részére. Az iskolák az 

adatszolgáltatási felületen tekinthették meg a fegyelmi eljárásaik értékelőlapját, így a 

visszacsatolást a közölt adatokkal közvetlenül összevethették. 

A helyszíni ellenőrzésben részt vett intézmények, külön, postán megküldött értékelőlapon 

kaptak értesítést az vizsgálat tapasztalatairól. 

Az értékelés megismerését követően ugyancsak érkeztek az OH-hoz kérdések telefonon és 

levélben egyaránt. Gyakran részletekre kiterjedő szakmai megbeszélések keretében sikerült a 

fegyelmi eljárásokat érintő kérdéseket egyértelműsíteni. 
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4. Az Intézmények 

A szakmai ellenőrzést előíró rendelet az általános iskolákban és szakképzésben tanulókkal 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárások vizsgálatát írta elő. 

A 2015/2016. tanév KIR intézmény nyilvántartása alapján 2571 köznevelési intézmény kapott 

értesítést, hogy a megelőző három tanév fegyelmi eljárásairól adatot közöljön. Az 

adatszolgáltatásnak 2501 iskola tett eleget, a 97 %-os teljesítés tekinthető a fegyelmi eljárások 

teljes körű állapotfelmérésének. Az adatszolgáltatást nem teljesítő 70 intézmény egy részét 

nem terheli mulasztás, vannak köztük külföldi iskolák melyekre nem érvényesek a 

köznevelésre vonatkozó hazai jogszabályok, több célú intézmények, melyek a vizsgált 

időszakban az ellenőrzött alapfeladatnak megfelelő képzést folytató intézményegységgel nem 

rendelkeztek. 

Az adatközlő intézmények 26 %-a, 657 iskola folytatott le fegyelmi eljárást az ellenőrzés 

időszakának megjelölt három tanévben. Az intézményszám további részletező elemzése 

szükségtelen, mivel a jelenlegi intézményhálózat nem hasonlítható össze a korábbi tanévek 

intézmény struktúrájával. A 44 szakképzési centrum az elmúlt tanévekben több száz önálló 

intézményként működött. 

A fegyelmi eljárások és intézmények összefüggésének vizsgálatában a feladatellátási hely 

látszik összehasonlításra alkalmas szervezeti egységnek. A 2012/2013. tanévben 492 feladat-

ellátási hely 5280 fegyelmi eljárást folytatott le, többségükben szakiskolák. A 2013/2014. 

tanévben, ha bázisévnek tekintjük a szakmai ellenőrzés első tanévét, az eljárások száma 16 %-

kal csökkent, a feladatellátási helyek száma 8 %-kal emelkedett, a növekedés az általános 

iskolák körében történt. Az emelkedés azt jelzi, hogy a fegyelmi eljárásokban 24 %-kal több 

általános iskola vált érintetté. A 2014/2015. tanévben a kiinduló tanévhez viszonyítva a 

fegyelmi eljárások aránya 35 %-kal csökkent. A feladatellátási helyek számában nincs érdemi 

változás. 

A fegyelmi eljárások területi megoszlásának változása eltérő, ami nagyrészt függ a 

köznevelési alapfeladatokban ellátott tanulók számától, a tanuló népesség szociokulturális 

jellemzőitől és a vizsgálat tárgyát közvetlenül nem képező pedagógiai tényezőktől. A kiinduló 

állapothoz viszonyítva a következő tanévben öt megye kivételével mindenhol több 

feladatellátási helyen indítottak tanulók ellen fegyelmi eljárást. A növekedést egyértelműen az 

általános iskolák számának emelkedése eredményezi. Az ellenőrzés utolsó tanévében a 

változatlan feladatellátási helyek száma mellet, öt megyében mutatható ki érdemi csökkenés, 

tizennégy megyében további emelkedés tapasztalható. Az általános iskolák száma a megyék 

felében tovább emelkedett. 

Összességében megállapítható, hogy a fegyelmi eljárások lefolytatásában, a három tanév 

összehasonlításában növekedett az általános iskolák száma. 
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A fegyelmi eljárások intézményi megoszlása 

Megye 

2012-2013. tanév 2013-2014. tanév 2014-2015. tanév 

Feladatellátási-hely 
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Bács-Kiskun 12 10 22 245 9 14 23 277 113,06% 15 12 27 274 111,84% 

Baranya 7 15 22 362 17 15 32 216 59,67% 13 14 27 149 41,16% 

Békés 7 10 17 231 11 11 22 227 98,27% 12 12 24 151 65,37% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 31 17 48 350 29 21 50 319 91,14% 36 22 58 312 89,14% 

Budapest 29 29 58 604 21 26 47 547 90,56% 4 37 41 464 76,82% 

Csongrád 12 13 25 343 15 8 23 197 57,43% 9 14 23 158 46,06% 

Fejér 8 16 24 237 5 14 19 146 61,60% 9 12 21 124 52,32% 

Győr-Moson-Sopron 3 12 15 252 9 16 25 199 78,97% 11 12 23 134 53,17% 

Hajdú-Bihar 13 18 31 187 5 21 26 198 105,88% 13 16 29 138 73,80% 

Heves 7 10 17 188 8 10 18 167 88,83% 6 12 18 101 53,72% 

Jász-Nagykun-Szolnok 7 18 25 252 15 16 31 261 103,57% 16 16 32 154 61,11% 

Komárom-Esztergom 10 10 20 192 17 12 29 132 68,75% 14 12 26 134 69,79% 

Nógrád 4 4 8 54 13 6 19 77 142,59% 12 3 15 61 112,96% 

Pest 24 20 44 393 31 14 45 425 108,14% 35 2 37 332 84,48% 

Somogy 8 15 23 349 14 7 21 240 68,77% 15 13 28 203 58,17% 

Szabolcs-Szatmár 12 16 28 257 14 15 29 257 100,00% 19 14 33 172 66,93% 

Tolna 4 12 16 276 7 11 18 199 72,10% 7 11 18 131 47,46% 

Vas 4 8 12 77 5 9 14 42 54,55% 5 3 8 41 53,25% 

Veszprém 7 17 24 219 12 14 26 146 66,67% 8 16 24 97 44,29% 

Zala 4 9 13 212 7 10 17 156 73,58% 6 10 16 134 63,21% 

Összesen 213 279 492 5280 264 270 534 4428 84% 265 263 528 3464 65,61% 
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5. A tanulók 

Az általános iskolai és szakiskolai köznevelési alapfeladat ellátásban jogviszonnyal 

rendelkező összes tanuló és a fegyelmi eljárás alá vont tanulók létszám adatainak 

összehasonlításából megállapíthatjuk, hogy a két intézménytípusban a fegyelmi büntetés, a 

teljes tanulónépesség 0,57 %-át érintette a 2012/2013. tanévben. A következő tanévben az 

arány 0,5 %, az utolsó vizsgált tanévben 0,39 %.  

A fegyelmi büntetéssel sújtott általános iskolai tanulók aránya a három tanévben 0,08 %-0,10 

% között változott. A tanulószám 2013/2014. tanévre 38 %-kal növekedett, a 2014/2015. 

tanévben a tanulószám némileg csökkent, az aránymutató változatlanul maradt, 0,10 %. 

Az összes tanuló előfordulásában az általános iskolai tanulók aránya növekedett a kiinduló 

évben 11,68 %, a következő tanévben 18,39 %, az utolsó tanévben 22,83 %. Kimutatható, 

hogy az általános iskolai tanulókat nominálisan és arányaiban is nagyobb mértékben 

részesítettek fegyelmi büntetésben. 

A két intézménytípus mutatói jelentősen eltérőek. A szakiskolai képzésben, a bázis tanévben a 

tanulók 3,38 %-a került fegyelmi eljárás alá, a következő tanévben az arány némileg 

csökkent. A 2014/2015. tanévben a 2,49 %-os arányszám érdemi csökkenést mutat. 

 

Összehasonlító adatok 

Teljes 

tanulónépesség 
Összes 

Fegyelmi 

eljárás alá 

vont tanulók Összes 

Fegyelmi 

eljárás alá 

vont tanulók Összes 

Fegyelmi 

eljárás alá 

vont tanulók 

2012/2013. 

tanév 

2013/2014. 

tanév 

2014/2015.  

tanév 

Fő % Fő Fő % Fő Fő % 

Általános Iskola 745058 582 0,08% 750033 801 0,11% 751320 754 0,10% 

Szakiskola 130319 4401 3,38% 117262 3555 3,03% 102482 2550 2,49% 

Összesen 875377 4983 0,57% 867295 4356 0,50% 853802 3304 0,39% 

 

Megállapítható, hogy a szakiskolákban a vizsgált három tanévben egyre kevesebb tanuló 

került fegyelmi eljárás alá, ezzel ellentétes folyamat tapasztalható az általános iskolai tanulók 

körében. 
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5.1. Fegyelmi büntetésben részesült tanulók életkora 

A 2012/2013. tanévben 4983 tanulót vontak fegyelmi eljárás alá. A tanulók életkora 7-23 év 

között változott. A 16-17 évesek, (2484 fő) adták a létszám felét. A tanulók teljes életkori 

megoszláshoz viszonyítottan a 15 és 18 éves korosztály száma is magasnak tekinthető. 

 

A 2013/2014. tanévben a fegyelmi büntetésben részesült tanulók összes létszáma 14 %-kal 

csökkent, 4356 fő. Az életkori megoszlást tekintve továbbra is a 16-17 évesek fordulnak elő 

legnagyobb számban. 

 

A 2014/2015. tanévben a fegyelmi büntetésben részesült tanulók száma 25 %-kal tovább 

csökkent, 3304 fő. A kiinduló tanévhez viszonyított csökkenés 34 %-os. Az életkori 

megoszlásban is kimutatható változás a korábbi tanévekhez képest, a legnagyobb számban a 

15-16 évesek fordultak elő. Figyelmet érdemel, hogy az alacsonyabb korosztályhoz tartozó 

tanulók – 6-9 évesig – évről-évre nagyobb számban fordulnak elő. Az utolsó vizsgált 

tanévben egy iskola egy 6 éves 1. osztályos tanuló ellen is indított fegyelmi eljárást. 

Összességében megállapítható, hogy a fegyelmi eljárások egyre alacsonyabb korosztályt 

érintettek. 
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Fegyelmi eljárás alá vont tanulók  

2012/2013. tanév 

Évfolyam 
Életkor 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Összes % 

1. évf.   4 3                               7 0,14% 

2. évf.       1 2                           3 0,06% 

3. évf.       3 8 2 2 1                     16 0,32% 

4. évf.         9 10 5 3                     27 0,54% 

5. évf.         6 22 44 34 11 4 0 1             122 2,45% 

6. évf.           4 20 54 20 15 4 0             117 2,35% 

7. évf.             9 47 59 33 21 1             170 3,41% 

8. évf.               2 50 49 15 4             120 2,41% 

9. évf. (szakképzés)                 55 609 855 623 241 55 5       2443 49,03% 

10. évf. (szakképzés)                 1 44 284 340 190 48 11 3 1   922 18,50% 

11. évf. (szakképzés)                   0 38 276 286 125 41 14 5   785 15,75% 

12. évf. (szakképzés)                   1 0 22 80 64 39 12 12 2 232 4,66% 

13. évf. (szakképzés)                         3 6 2 2     13 0,26% 

14. évf. (szakképzés)                           1 5       6 0,12% 

Összesen   4 3 4 25 38 80 141 196 755 1217 1267 800 299 103 31 18 2 4983 100,00% 
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Fegyelmi eljárás alá vont tanulók 

2013/2014. tanév 

Évfolyam 
Életkor 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Összes % 

1. évf.   4 1 5       1                     11 0,25% 

2. évf.   2   5 2 2 0 1                     12 0,28% 

3. évf.       1 10 4 3 0                     18 0,41% 

4. évf.         13 19 4 6 5                   47 1,08% 

5. évf.         2 33 61 40 28 6 3               173 3,97% 

6. évf.           3 48 63 36 15 10               175 4,02% 

7. évf.             6 50 79 60 12 1             208 4,78% 

8. évf.               2 66 63 21 4 1           157 3,60% 

9. évf. (szakképzés)                 76 593 679 500 210 49 12 4     2123 48,74% 

10. évf. (szakképzés)                   32 213 245 148 37 18 4     697 16,00% 

11. évf. (szakképzés)                   2 20 190 197 89 39 11 1 2 551 12,65% 

12. évf. (szakképzés)                       18 79 40 24 3 3 1 168 3,86% 

13. évf. (szakképzés)                         1 3 8       12 0,28% 

14. évf. (szakképzés)                             1 3     4 0,09% 

Összesen   6 1 11 27 61 122 163 290 771 958 958 636 218 102 25 4 3 4356 100,00% 
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Fegyelmi eljárás alá vont tanulók  

2014/2015. tanév 

Évfolyam 
Életkor 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Összes % 

1. évf. 1 3 1 1                               6 0,18% 

2. évf.   1 7 3 1 0 1                         13 0,39% 

3. évf.     4 6 6 5 2 0 1                     24 0,73% 

4. évf.       4 7 14 11 5 1                     42 1,27% 

5. évf.         1 24 54 31 20 9                   139 4,21% 

6. évf.           4 54 61 37 17 2                 175 5,30% 

7. évf.             2 66 90 37 9 1               205 6,20% 

8. évf.               3 67 47 25 7 1             150 4,54% 

9. évf. (szakképzés)                 47 515 569 356 154 58 13 1       1713 51,85% 

10. évf (szakképzés)                   27 119 141 105 30 10 1       433 13,11% 

11. évf (szakképzés)                     14 85 88 56 24 8 2 0 1 278 8,41% 

12. évf (szakképzés)                       10 34 29 16 13 2 2 1 107 3,24% 

13. évf (szakképzés)                           7 6 2       15 0,45% 

14. évf (szakképzés)                             2 2       4 0,12% 

Összesen 1 4 12 14 15 47 124 166 263 652 738 600 382 180 71 27 4 2 2 3304 100,00% 



19 

5.2. A tanulók évfolyami besorolása 

 

Általános Iskola 

Az általános iskolákban az évfolyamok előrehaladásával növekszik a fegyelmi büntetések 

száma. A 2012/2013. tanévben alsó tagozaton nem érte el az 1 %-ot, a következő két tanévben 

a 4. évfolyamon már meghaladta. Nagyszámban fordultak elő az életkorukhoz képest 

alacsonyabb évfolyamra járó tanulók. Figyelemre érdemes, hogy a teljes mintában 1. 

osztályos tanuló először a 2014/2015. tanévben jelent meg. 

A felső tagozaton a fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma évről-évre növekedett. A 

2012/2013. tanévben 2,35-3,41 % között oszlott meg az egyes évfolyamok között, a 

következő tanévben 3,6-4,78 % közötti a mutató. A 2014/2015. tanévben 6,20 % a 7. 

évfolyamon, és a legalacsonyabb arányszám 4,21 %. Megfigyelhető, hogy a 8. évfolyamon 

valamennyi tanévben – az előző évfolyamokhoz viszonyítva visszaesik a fegyelmi 

büntetésben részesített tanulók aránya. Az életkorukat tekintve az általános iskola felső 

tagozatán nagyszámban találunk ún. „túlkoros” tanulókat, akik gyakran két, vagy több évvel 

alacsonyabb évfolyamra járnak az életkoruknak megfelelőnél. Valamennyi vizsgált tanévben 

fordultak elő fegyelmi büntetésben részesült 17 éves tanulók, ők a törvényi előírás szerint 

eddig az életkorig [Nkt. 60. (1) a) pont] folytathatnak tanulmányokat. A közölt információk 

alapján, két tanévben is indítottak általános iskolában fegyelmi eljárást 18 éves tanuló ellen. A 

sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolában tanulói jogviszonnyal 19 éves korukig 

rendelkezhetnek. [Nkt. 60.§ (4)]  

 

Szakiskola 

A szakiskolai képzés 9-11. évfolyamain fegyelmi büntetésben részesült tanulók adják a teljes 

fegyelmi eljárások kétharmadát: a 2012/13. tanévben 83 %, a 2013/2014. tanévben 77,39 %, 

és a 2014/2015. tanévben 73,37 %. 

A szakképzésben tanulmányokat folytatók számára a 9. évfolyam különösen kritikus időszak 

(a lehetséges okokról a későbbiekben bővebben szólunk). A fegyelmi büntetések számát 

tekintve a szakiskola kezdő évfolyama kiugró adatokat mutat: 

 2012/2013. tanév: 2443fő  49,03 % 

 2013/2014. tanév 2123fő  48,74 % 

 2014/2015. tanév 1713fő  51,85 % 

Valamennyi vizsgált tanévben a fegyelmi eljárások felét 9. osztályos szakiskolai tanulók ellen 

folytatták le. A tanulók életkora nagyon széles skálán mozog 14-20. ill., 21. életévig. 

Középfokú köznevelési intézményben a törvényi előírás szerint, a vizsgált időszakban 21. 

életévig volt megengedett a nappali rendszerű középfokú közoktatási intézményekben a 

tanulmányok folytatása [Nkt. 60. (2) b)]. Megfigyelhető, hogy minden tanévben magas a 18-

19 éves tanulók száma.  

A szakiskolákban a 10. évfolyam látszik fegyelmi eljárás szempontjából meghatározónak. A 

három tanév összehasonlításában az arány folyamatosan csökken: 18,5 %, 16 % és 13,11 %.  

A magasabb évfolyamokon a fegyelmi büntetések száma rohamosan csökken. A 13-14. 

évfolyami besorolás adataiból feltételezhető, hogy az adatszolgáltatásba bekerülhettek 

szakközépiskolai tanulók is, számuk a vizsgált időszak mindegyik tanévében 20 fő alatt van, 

ami a tanulókra vonatkozó általános tendenciákat érdemben nem befolyásolja. A 

rendelkezésre álló információk alapján a fegyelmi büntetésben érintett legmagasabb életkorú 

tanuló 24 éves. 
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5.3. A tanulók jellemzői 

 

Tanulók jellemzői 

2012-2013. tanév 

Életko

r 

Összes H-H H-H-H SNI BTM 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő % 

6                   

7 4 4 100,00%             

8 3 3 100,00% 3 100,00% 1 33,33% 2 66,67% 

9 4 3 75,00% 2 50,00% 1 25,00% 2 50,00% 

10 25 19 76,00% 12 48,00% 3 12,00% 5 20,00% 

11 38 25 65,79% 15 39,47% 5 13,16% 9 23,68% 

12 80 55 68,75% 33 41,25% 15 18,75% 16 20,00% 

13 141 85 60,28% 62 43,97% 21 14,89% 27 19,15% 

14 196 98 50,00% 56 28,57% 25 12,76% 24 12,24% 

15 755 314 41,59% 135 17,88% 59 7,81% 41 5,43% 

16 1217 402 33,03% 149 12,24% 78 6,41% 62 5,09% 

17 1267 353 27,86% 128 10,10% 88 6,95% 51 4,03% 

18 800 203 25,38% 61 7,63% 51 6,38% 26 3,25% 

19 299 63 21,07% 17 5,69% 15 5,02% 10 3,34% 

20 103 15 14,56% 5 4,85% 7 6,80% 3 2,91% 

21 31 10 32,26% 1 3,23% 2 6,45% 3 9,68% 

22 18 3 16,67% 1 5,56% 4 22,22% 1 5,56% 

23 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

24                   

25                   

Összes 4983 1655 33,21% 680 13,65% 375 7,53% 282 5,66% 

 

A 2012/2013. tanévben a fegyelmi büntetésben részesült tanulók 33,21 %-a hátrányos 

helyzetű. Azokban az életkori csoportokban magas az aránymutató, ahol alacsony az 

előfordulás, de a nagy létszámú 16 éves korosztályban is megegyezik az átlagos aránnyal. A 

halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 13, 65 %. A létszámadatokból megállapítható, hogy 

15. életévig a mutató az átlag arányt meghaladja. 

A sajátos nevelési igényű fegyelmi eljárás alá vont tanulók aránya 7,53 %. A 14. életévig az 

arány meghaladja a 10 %-ot. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarral küzdők átlagos 

aránya 5,66 %. Az előfordulás 14. életévig, az általános iskolai évfolyamokon magasnak 

mondható. Különösen a 8-9 éves korú a fegyelmi büntetésben részesített tanulók többsége 

tartozott a méltányossági csoportba. 
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Tanulók jellemzői 

2013-2014. tanév 

Életko

r 
Fő 

H-H H-H-H SNI BTM 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

6                   

7 6 1 16,67%     2 33,33% 1 16,67% 

8 1 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9 11 4 36,36% 4 36,36% 1 9,09% 2 18,18% 

10 27 17 62,96% 12 44,44% 5 18,52% 8 29,63% 

11 61 35 57,38% 26 42,62% 7 11,48% 11 18,03% 

12 122 59 48,36% 3 2,46% 17 13,93% 22 18,03% 

13 163 86 52,76% 54 33,13% 31 19,02% 28 17,18% 

14 290 136 46,90% 77 26,55% 43 14,83% 35 12,07% 

15 771 289 37,48% 139 18,03% 72 9,34% 54 7,00% 

16 958 319 33,30% 128 13,36% 80 8,35% 48 5,01% 

17 958 283 29,54% 104 10,86% 81 8,46% 32 3,34% 

18 636 143 22,48% 59 9,28% 32 5,03% 22 3,46% 

19 218 41 18,81% 16 7,34% 11 5,05% 6 2,75% 

20 102 9 8,82% 3 2,94% 8 7,84% 3 2,94% 

21 25 3 12,00% 1 4,00% 2 8,00% 3 12,00% 

22 4 0 0,00%   0,00% 1 25,00%   0,00% 

23 3 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

24                   

25                   

Összes 4356 1426 32,74% 627 14,39% 393 9,02% 275 6,31% 

 

A 2013/2014. tanévben a hátrányos helyzetűek aránya 32,74 %, a 14. életévig 50 %, vagy azt 

meghaladó. A halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 14, 39 %, a 15. életévig valamennyi 

korosztályban meghaladta az átlagot. A sajátos nevelési igényű fegyelmi büntetésben 

részesített tanulók átlaga 9,02 %, ami 1,5 % ponttal magasabb az előző tanévinél. A tanulási, 

beilleszkedési és magatartási zavarral küzdők előfordulása 6,31 %, ami ugyancsak magasabb 

az előző évinél. Ebben a tanévben a fegyelmi eljárásokban érintett tanulók 13 %-a volt SNI, 

vagy BTM státuszú. 
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Tanulók jellemzői 

2014-2015. tanév 

Életkor Fő 
H-H H-H-H SNI BTM 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

6 1 0 0,00% 0 0,00% 0   0   

7 4 1 25,00% 0 0,00% 0   0   

8 12 3 25,00% 0 0,00% 3 25,00% 2 16,67% 

9 14 6 42,86% 4 28,57% 4 28,57% 3 21,43% 

10 15 8 53,33% 4 26,67% 3 20,00% 3 20,00% 

11 47 23 48,94% 17 36,17% 9 19,15% 14 29,79% 

12 124 63 50,81% 43 34,68% 18 14,52% 32 25,81% 

13 166 85 51,20% 55 33,13% 26 15,66% 31 18,67% 

14 263 140 53,23% 79 30,04% 37 14,07% 40 15,21% 

15 652 218 33,44% 128 19,63% 58 8,90% 47 7,21% 

16 738 193 26,15% 93 12,60% 69 9,35% 48 6,50% 

17 600 138 23,00% 74 12,33% 64 10,67% 26 4,33% 

18 382 73 19,11% 38 9,95% 34 8,90% 14 3,66% 

19 180 37 20,56% 20 11,11% 17 9,44% 8 4,44% 

20 71 6 8,45% 4 5,63% 10 14,08% 1 1,41% 

21 27 4 14,81% 1 3,70% 1 3,70% 3 11,11% 

22 4 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 

23 2 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 

24 2 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

25 

  
 

 
 

 
 

 

  

Összes 3304 999 30,24% 561 16,98% 355 10,74% 272 8,23% 

 

A 2014/2015. tanévben a fegyelmi eljárásban érintett tanulók 30,24 %-a hátrányos helyzetű, a 

15. életévig, minden korosztályban meghaladja az átlagot. Az arányszám ebben a tanévben 

2,5 % pontos csökkenést mutat. A halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 16, 98 %, ami 

előző tanévekhez képest 2-3 %-kal emelkedett. 

A sajátos nevelési igényű tanulók aránya, a vizsgált időszakban folyamatosan növekedett, 

meghaladta a 10 %-ot. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarral küzdők átlagosan 

8,23 %-ban fordultak elő, az előző tanévhez képest arányuk 2 %-kal növekedett. Az 

ellenőrzési minta három tanévében a fegyelmi büntetésben részesült egyéni bánásmódot 

igénylő csoport aránya folyamatosan növekedett, a 2012/2013. tanév 15,33 %-os arányához 

képest az utolsó tanévben elérte a 18, 97 %-ot. 
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5.4. A fegyelmi büntetésben részesült tanulók nemek szerinti megoszlása 

 

Tanulók nemek szerinti megoszlása 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  Összes Fiú % Lány Összes Fiú % Lány Összes Fiú % Lány 

6                 1 1 100,00%   

7 4 4 100,00%   6 5 83,33% 1 4 4 100,00%   

8 3 3 100,00%   1 1 100,00% 0 12 12 100,00%   

9 4 4 100,00%   11 9 81,82% 2 14 14 100,00%   

10 25 20 80,00% 5 27 23 85,19% 4 15 13 86,67% 2 

11 38 32 84,21% 6 61 53 86,89% 8 47 40 85,11% 7 

12 80 66 82,50% 14 122 96 78,69% 26 124 103 83,06% 21 

13 141 111 78,72% 30 163 133 81,60% 30 166 127 76,51% 39 

14 196 127 64,80% 69 290 232 80,00% 58 263 199 75,67% 64 

15 755 518 68,61% 237 771 538 69,78% 233 652 441 67,64% 211 

16 1217 824 67,71% 393 958 614 64,09% 344 738 510 69,11% 228 

17 1267 894 70,56% 373 958 668 69,73% 290 600 426 71,00% 174 

18 800 577 72,13% 223 636 472 74,21% 164 382 286 74,87% 96 

19 299 221 73,91% 78 218 171 78,44% 47 180 137 76,11% 43 

20 103 69 66,99% 34 102 80 78,43% 22 71 58 81,69% 13 

21 31 23 74,19% 8 25 22 88,00% 3 27 18 66,67% 9 

22 18 14 77,78% 4 4 4 100,00% 0 4 3 75,00% 1 

23 2 2 100,00% 0 3 1 33,33% 2 2 2 100,00% 0 

24                 2 2 100,00% 0 

25                         

Összes 4983 3509 70,42% 1474 4356 3122 71,67% 1234 3304 2396 72,52% 908 

 

A fiúk aránya mindegyik tanév meghaladta a 70 %-ot, enyhén emelkedő tendenciát mutatva. 

A 2012/2013. tanévben 9. életévig lányok ellen az iskolák nem indítottak fegyelmi eljárást.  

A fiúk előfordulása a 13-14. életéves kor betöltéséig – jellemzően az általános iskolákban – 

meghaladta az adott tanév átlagát. A rendelkezésre álló adatok alapján – az eljárások 

számával összefüggésben – 15. életévtől jelentek meg a lányok nagyobb számban. 

 

A három tanév adatai alapján megállapítható, hogy leggyakrabban a szakképzés 9. 

évfolyamán tanulmányokat folytató 16-17 éves fiúk ellen indítottak az iskolák fegyelmi 

eljárást. 

5.5. A tanulók jellemzői – összehasonlító adatok 

A 2012/2013. tanévben, a teljes tanulónépességben, az általános iskolákban a tanulók 29,39 

%-a volt hátrányos helyzetű, a fegyelmi eljárás alá vont tanulók 64,51 %-a. Szakiskolákban a 

hátrányos helyzetű tanulók országos aránya 24,38 %-a, a fegyelmi, büntetésben részesültek 

aránya ennél 5 % -kal magasabb (29,04 %).  

A 2013/2014. tanévben az általános iskolai országos arányszám 17,12 %, ezzel 

összefüggésben a fegyelmi büntetésben részesült tanulók aránya 52,81 %-ra csökkent. A 

szakiskolai képzésben az országos átlag az előző évivel szinte teljesen azonos (17,20 %), a 

fegyelmi intézkedésben részesített tanulók körében a hátrányos helyzetűek előfordulása, 

majdnem felére csökkent (28,21 %).  
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Intézménytípus Összes 

Ö
ss

ze
s 

fe
g
y
el

m
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a
lá

 

v
o
n

t 

Hátrányos helyzetű tanulók 
Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

Sajátos nevelési igényű 

tanulók 

Beilleszkedési tanulási 

magatartási nehézséggel 

küzdők 

Összes 
Fegyelmi alá 

vont 
Összes 

Fegyelmi 

alá vont 
Összes 

Fegyelmi alá 

vont 
Összes 

Fegyelmi alá 

vont 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

2012/2013. tanév 

Általános Iskola 750 333 586 220 559 29,39% 378 64,51% 87 711 11,69% 234 39,93% 51 684 6,89% 101 17,24% 61 234 8,16% 111 18,94% 

Szakiskola 117 262 4 397 28 588 24,38% 1 277 29,04% 9 508 8,11% 446 10,14% 7 162 6,11% 274 6,23% 4 042 3,45% 171 3,89% 

Összesen 867 595 4 983 249 147 28,72% 1 655 33,21% 97 219 11,21% 680 13,65% 58 846 6,78% 375 7,53% 65 276 7,52% 282 5,66% 

2013/2014. tanév 

Általános Iskola 751 034 801 128 605 17,12% 423 52,81% 74 883 9,97% 241 30,09% 52 502 6,99% 158 19,73% 61 683 8,21% 133 16,60% 

Szakiskola 102 482 3 555 17 630 17,20% 1003 28,21% 9 234 9,01% 386 10,86% 7 148 6,97% 235 6,61% 3 988 3,89% 142 3,99% 

Összesen 853 516 4 356 146 235 17,13% 1426 32,74% 84 117 9,86% 627 14,39% 59 650 6,99% 393 9,02% 65 671 7,69% 275 6,31% 

2014/2015. tanév 

Általános Iskola 747 618 754 52 324 7,00% 369 48,94% 71 576 9,57% 253 33,55% 53 591 7,17% 133 17,64% 63 212 8,46% 145 19,23% 

Szakiskola 90 178 2 550 8 783 9,74% 630 24,71% 8 159 9,05% 308 12,08% 7 094 7,87% 222 8,71% 4 065 4,51% 127 4,98% 

Összesen 837 796 3 304 61 107 7,29% 999 30,24% 79 735 9,52% 561 16,98% 60 685 7,24% 355 10,74% 67 277 8,03% 272 8,23% 
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A vizsgálat harmadik tanévében az országos arány az általános iskolákban 7 %-ra esett vissza, 

a fegyelmi eljárásokban érintett tanulóknál a csökkenés kismértékű maradt, 48,94 %. A 

szakiskolákban az országos átlag 9,74 %-ot mutatott, a fegyelmi eljárásba vont tanulók 

körében is kimutatható a csökkenés (24,71 %). 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók országos előfordulása a 2012/2013. tanévben, az 

általános iskolákban 11,69 %-os volt, a fegyelmi eljárásban részesültek 39,93 %-a tartozott 

ebbe a csoportba. A szakiskolai képzésben 8,11 %-a, a fegyelmi büntetésben érintettek 10,14 

%-a halmozottan hátrányos helyzetű. 

A 2013/14. tanév országos aránya mindkét intézménytípusban közel azonos: általános 

iskolában 9,97 %, szakiskolában 9,01 %. A fegyelmi eljárásokban a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók általános iskolai előfordulása az előző évihez viszonyítva lényegesen 

csökkent (30,09 %), a szakiskolákban az előző évi arány állandósult (10,86 %). 

A 2014/2015. tanévben a halmozottan hátrányos helyzetűek országos aránya, az előző évivel 

megegyező: általános iskolások esetében 9,57 %, szakiskolásoknál 9,05 %. A fegyelmi 

eljárások mutató számai emelkedtek mindkét intézménytípusban, az általános iskolákban 

33,55 %-ra szakiskolákban 12,08 %-ra. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók 2012/2013. évi országos átlaga az általános iskolákban 6, 

89 %, a fegyelmi eljárásban érintett tanulóké 17,24 %. A szakiskolákban az országos aránya 

(6,11 %) és a fegyelmi intézkedésben részesített tanulók aránya (6,23 %) szinte azonos. 

A 2013/2014. tanévben az SNI tanulók országos aránya 6,99 %, a fegyelmi eljárásokban az 

előfordulásuk 19,73 %-ra emelkedett. A szakiskolákban, az országos adatokban és fegyelmi 

eljárások mutatóiban az előző tanévhez viszonyítva nincs változás. 

A 2014/2015. tanévben a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai országos aránya 

csekély mértékben emelkedett (7,17 %), a fegyelmi eljárásokban érintett tanulók körében 

csökkenés tapasztalható (17,64 %). A szakiskolákban az országos arány csekély mértékben 

nőtt az előző évihez képest (7,87 %), a fegyelmi eljárás alá vontak arányában kis mértékű 

emelkedés tapasztalható (8,71 %). 

 

Az általános iskolai nevelés-oktatásban a beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók országos előfordulása valamennyi vizsgált tanévben kiegyenlített 8,16 %-8,46 

% között ingadozott. A fegyelmi büntetésben részesített tanulók között arányuk a három 

tanítási évben változó volt a 2012/2013. évi állapothoz képest, 18,94 % a következő évben 

érdemi csökkenés történt, 16,60 %, a 2014/2015. tanévben ismételt emelkedés volt 

tapasztalható, 19,23 %. A szakiskolai képzésben tanuló BTM státuszú tanulók aránya 

valamennyi tanévben emelkedett. A 2012/2013. tanévben 3,45 % volt, a 2013/2014. tanévben 

3,89 %, a 2014/2015. tanévben már 4,51 %. A fegyelmi eljárásokban a BTM-es tanulók 

előfordulása az országos átlagot követi: a 2012/2013. tanévben 3,89 %, a 2013/2014. 

tanévben 3,99 % és a 2014/2015. tanévben 4,98 % volt. 
 

5.6. Tanulók és eljárások 

 

Mindegyik vizsgált tanévben voltak tanulók, akik ellen az iskolák több fegyelmi eljárást 

indítottak.  

A 2012/2013. tanévben 273 tanulót állítottak többször fegyelmi bizottság elé. A rendelkezésre 

álló információkból megállapítható, hogy 11 tanuló 3 fegyelmi eljárásban 5 tanuló 4 

eljárásban és 1 tanuló 5 eljárásban kapott fegyelmi büntetést. 
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A 2013./2014. tanévben 72 tanuló ellen kezdeményeztek többszöri fegyelmi intézkedést, 

közülük 2 tanuló ellen 3 alkalommal indítottak eljárást. 

A 2014/2015. tanévben ismételten megemelkedett a többszöri fegyelmi eljárásban 

részesítettek száma, az előző évihez viszonyítva a duplájára, 150 főre növekedett. A 

számadatok szerint 10 tanuló ellen folytattak háromszor eljárást a tanévben. 

Életkor szerint a többszöri fegyelmi intézkedésben részesített tanulók nagy része 15-17 éves. 

Kettőnél több fegyelmi büntetést a 13-16 éves tanulókra róttak ki. A legfiatalabb, 7 éves 

tanulót a 2014/2015. tanévben helyezték kétszer is fegyelmi eljárás alá, 10. életév alatt még 

egy tanulót részesítettek két alkalommal fegyelmi büntetésben. A legidősebbek a 19 évesek az 

első két vizsgálati évben. A 2014/2015. tanévben 2 fő, 20 éves tanuló ellen is két alkalommal 

indítottak eljárást. 
 

Tanulók és eljárások 

  2 eljárás 3 eljárás 4 eljárás 5 eljárás 

Életkor 
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Tanulók száma 

Év Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

6                         

7     1                   

8                         

9   1                     

10                         

11 4   1                   

12 2 3 6 1                 

13 5 4 7     1             

14 9 3 7 1   2             

15 61 13 37   1 4 4     1     

16 64 21 42 5   3 1           

17 69 18 21 4 1               

18 40 5 14                   

19 2 2 2                   

20     2                   

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

Összes 256 70 140 11 2 10 5     1     
 

A többszöri fegyelmi intézkedések végső kimenetele a kizárás, az eljárások során az enyhébb 

fegyelmi büntetéstől – a fokozatosság elvének követésével – jutottak el a kizárásig. 
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6. A fegyelmi eljárások okai 

Az iskolák az eljárásra vonatkozó adatszolgáltatásukban megnevezték a fegyelmi eljárások 

megindításának okait, előre meghatározott tíz tipizált ok egyikének kiválasztásával lehetett 

megjelölni a lehetséges indokot: 

- ismétlődő szabálytalanság, 

- általános agresszív magatartás, 

- agresszív magatartás pedagógusokkal, 

- agresszív magatartás tanulótársakkal, 

- tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása, 

- károkozás, 

- alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata, 

- súlyos tulajdon elleni vétség, 

- tiltott eszközhasználat, 

- iskolán kívül tanúsított magatartás. 

Az egyes típus okokat szöveges magyarázattal egészítették ki. 

 

6.1. Az ismétlődő szabálytalanság 

Az ismétlődő szabálytalanság a fegyelmi eljárások megindításának egyik legjellemzőbb 

indoka. Valamennyi tanévben az eljárások 20-21 %-át ismétlődő szabálytalanság miatt 

indították. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Ismétlődő szabálytalanság 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 219 20,74% 208 22,15% 111 15,90% 

Szigorú megrovás 449 42,52% 313 33,33% 238 34,10% 

Áthelyezés másik osztályba 32 3,03% 26 2,77% 16 2,29% 

Áthelyezés másik iskolába 75 7,10% 68 7,24% 36 5,16% 

Kedvezmények megvonása 15 1,42% 9 0,96% 6 0,86% 

Eltiltás a tanév folytatásától 45 4,26% 36 3,83% 38 5,44% 

Kizárás 221 20,93% 279 29,71% 253 36,25% 

Összes 1056 100,00% 939 100,00% 698 100,00% 

 

Az ismétlődő szabálytalanság a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

A 2012/2013. tanévben az ismétlődő szabálytalanság a megrovással végződő fegyelmi 

eljárásokban, az esetek 20,74 %-ban fordult elő kiváltó okként, a következő tanévben csekély 

mértékben emelkedett. Az utolsó vizsgált évben tapasztalható érdemi csökkenés. 

A megrovás büntetést az alábbi ismétlődő szabálytalanságok miatt szabták ki. 

 

Igazolatlan hiányzás 

 

Az igazolatlan hiányzás a magasabb évfolyamokon általános probléma, a szakiskolák 

fegyelmi eljárásainak gyakran ismétlődő indoka. 
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„A tanuló igazolatlanul mulaszt, tanórákon hangosan beszélget, engedély nélkül távozik.” 

„Az igazolatlan mulasztások számának további növekedését célozta megállítani a fegyelmi 

eljárás megindítása.” 

„A tanuló iskola időszak alatt az ablakon kiugorva távozott el engedély nélkül az iskolából.” 

„Sorozatosan késik, engedély nélkül elhagyja a tantermet, gyakorlati óráról engedély nélkül 

távozott, tanáraival tiszteletlen.” 

 

Dohányzás az iskola területén 

 

A dohányzás, különösen a nem dohányzók védelmében hatályba lépett törvényt követően, 

valamennyi szakiskolában rendszeresen elkövetett normaszegés. A rendelkezésre álló 

információk alapján a köznevelési intézmény területén dohányzó tanulók az általános 

iskolákban is előfordultak. 

 

„Az iskola területén rendszeresen dohányzott, a szülő az értesítésekre nem reagált, ezért 

indult el a fegyelmi eljárás.” 

„A nem tanköteles korú tanuló megszegte az iskola házirendjét (dohányzott az iskola 

területén), ezért fegyelmi eljárást kezdeményeztünk ellene.” 

 

Tanórai magatartás 

 

A tanítási órák rendjét a tanulók gyakran megsértették, amikor ennek mértéke és 

rendszeressége átlépte a pedagógusok által tolerálható szintet – a fegyelmező intézkedések 

hatástalanokká váltak – akkor fegyelmi eljárással próbáltak a rendbontásnak gátat szabni. 

 

„Megtagadta az órai munkát, a tanóra menetét hangoskodásával zavarta, a szaktanár 

utasításainak nem tett eleget.” 

„Dolgozatírás közben bekiabált, trágár kifejezéseket használt. A szaktanár utasításainak nem 

tett eleget.” 

 

Korábbi fegyelmező intézkedések eredménytelensége 

 

A megrovás fegyelmi büntetésben részesített tanulókkal szemben, az iskolák a házirendben 

foglaltaknak megfelelően, korábban több fegyelmező intézkedést foganatosítottak.  

 

„A tanulónak igazgatói intése, szaktanári figyelmeztetése is van. Az órákat zavarja, 

szemtelen, visszaszól a tanárainak, nem hord felszerelést. Órákon telefonozik, legfőképpen 

gyakorlaton.” 

 

Az ismétlődő szabálytalanság a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Szigorú megrovás fegyelmi büntetést a 2012/2013. tanévben az esetek közel felében (42,52 

%) ismétlődő fegyelmi vétség miatt szabták ki. Az aránymutató a következő tanévben közel 

10 %-kal csökkent (33,33 %), az utolsó vizsgált évben az előfordulás közel azonos szinten 

állandósult (34,10 %).  
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A tanítási órák megzavarása 

A tanítási órákon tanúsított elfogadhatatlan magatartás, a szigorú megrovás büntetés 

kategóriában is egyik leggyakrabban előforduló indok. 

 

„Felforgató viselkedésével rendszeresen csorbítja tanulótársai tanuláshoz való jogát, az 

iskola területén dohányzott, megsértette tanára emberi méltóságát.” 

„Órán evett, sapkáját felszólítás ellenére sem vette le, nem volt felszerelése, hiányzásait nem 

pótolta, tanáraival szemben tiszteletlenül viselkedett, zavarta a tanítási órák menetét.” 

„Az osztályfőnök engedélye nélkül elment a boltba vásárolni, késve érkezett az órára, és a 

megvásárolt szendvicseket elkezdte szétosztogatni, ezzel zavarva az óra menetét.” 

„A tanuló órákon tanúsított magatartása következtében csökkent a tanórák hatékonysága; 

társait oly mértékben zavarta, hogy rendszeresen sérült a tanuláshoz való joguk.” 

 

A szakmai gyakorlat munkarendjének megsértése 

 

A szakiskolákban kiszabott fegyelmi büntetésekben elkülönülnek a gyakorlati képzésen, 

munkahelyen elkövetett rendzavarások. 

 

„A tanuló szakmai gyakorlaton nem tartotta be a gyakorlati munka rendjét, az iskolának 

szándékosan kárt okozott. Több alkalommal nem hozott munkaruhát, mást dolgoztatott maga 

helyett.” 

 

Fegyelmező intézkedések eredménytelensége 

 

A megrovás fegyelmi büntetésnél is hivatkoztunk a korábbi fegyelmező intézkedések 

eredménytelenségére, a szigorú megrovás esetében még fokozottabban érvényesült az 

előzőekben tett intézkedések hatástalansága. 

 

„Az évismétlő, túlkoros fiú fegyelmezetlen viselkedésével, a házirend sorozatos 

megszegésével, rongálással kapcsolatban került a büntetési fokozat fegyelmi eljárása alá.” 

„A Református Általános Iskola Házirendjének előírásait a tanév során nagyon sok 

alkalommal megszegte. Magatartásával romboló hatást fejt ki az osztálytársai, valamint az 

iskola közösségének körében.” 

„Fegyelmi fokozatai elérték a fegyelmi tárgyalásra bocsátást.” 

 

Az ismétlődő szabálytalanság az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

Ismétlődő fegyelmi vétség miatt, az intézményen belül másik osztályba helyezett tanulók 

aránya az ellenőrzési időszak három tanévében 2-3 %-ot tett ki. Az iskolán belüli 

áthelyezésre, akkor került sor, ha a tanuló adott csoportban történő maradása az ott tanító 

pedagógusok és tanulók számára is elfogadhatatlan bizonyult. 

 

„Pedagógusokkal csúnyán beszél; társát arcon ütötte; társaival kötözködő, lenéző, durva 

magatartást tanúsít. Káromkodik, köpköd.” 

„A házirendet több alkalommal és szándékosan megszegte, nevelőivel szemben tiszteletlen 

magatartást tanúsított, a fegyelmező intézkedések hatástalanok voltak.” 

„A tanuló iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken rendszeresen figyelmen kívül hagyja 

osztályfőnöke utasításait. Különösen azokat, melyek a tanuló testi épségének megóvására 

vonatkoznak. Tanárával minősíthetetlen, trágár módon beszél. Tanulótársa testi épségét 

veszélyeztette, mert tanórán osztálytársával verekedett. Több alkalommal igazolatlanul 

mulasztott.” 
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Az ismétlődő szabálytalanság az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

A rendelkezésre álló információk alapján, ismétlődő szabálytalanságért másik iskolába való 

áthelyezés fegyelmi büntetésében az iskolák 7-5 % között, csökkenő mértékben részesítették a 

tanulókat.  

 

„Az 5. osztályos tanuló semmilyen szabályt nem fogad el, csak a sajátjai szerint szeretne élni. 

Társait kíméletlenül bántja, önmagát sem kíméli. A tanórákon (is) gátlástalanul viselkedik, 

tanáraival tiszteletlen, nem fogad szót, nem hajlandó a tananyaggal - illetve semmivel sem - 

foglalkozni. Szünetekben provokálja a felsőbb évfolyamosokat, majd panaszkodik, ha azok 

megütik. Társai tulajdonát szó nélkül elveszi, a pedagógus holmija között is turkál.” 

„A 7. osztályos tanuló sokat ártott a többi tanuló védelmének és az iskola jó hírneve 

megőrzésének. Folyamatosan megszegte az iskola házirendjét! A szaktanári, osztályfőnöki, 

igazgatói írásbeli elmarasztalásoknak semmiféle pozitív hatása nem volt a viselkedésére, nem 

mutatott megbánást. A bejegyzések mellett szaktanárai, osztályfőnöke és igazgatója is 

többször elbeszélgetett vele, ennek sem volt hatása. A fegyelmi bizottság csak az iskolából 

való áthelyezést látta megoldásnak.” 

 

Az ismétlődő szabálytalanság a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

 

Ismételt fegyelmi vétségek eredményeképpen, a vizsgált három tanévben, számszerűen és 

arányaiban is nagyon kevés tanuló részesült ebben a fegyelmi büntetésben, a bázis tanévben 

15 fő, a 2014/2015. tanévben 6 fő. 

 

„A fegyelmi tárgyalás megtartására azért került sor, mert a tanuló cigarettával tartózkodott 

az iskola udvarán, illetve sorozatosan felmerülő magatartásbeli problémák miatt.” 

„A 14 éves 6. osztályos tanuló társainál idősebb, visszaél fizikai erejével. Sok esetben nem 

méri fel tetteinek másokra gyakorolt hatását, sérelmeit verekedéssel oldja meg. Az egyeztető 

eljáráson a terhére rótt cselekményeket elismerte, megbánta, a sértettekkel kibékült, ígéretet 

tett a megállapodás betartására” 

 

Az ismétlődő szabálytalanság az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

Az ismétlődő fegyelmi vétség folytán, valamennyi tanévben, viszonylag kisszámú tanulót, 

(36-45 fő között) tiltottak el a tanév folytatásától. Jelenlétük a pedagógus és tanulóközösség 

számára is súlyos megterhelést jelentett. 

 

„Öntörvényű, fékezhetetlen magatartása miatt. A sorozatos fegyelmező intézkedések nem 

vezettek eredményre, szükségessé vált a fegyelmi eljárás lefolytatása. Az elkövetett fegyelmi 

vétségek: szemtelen magatartás, munkamegtagadás, tanóra alatti evés, elszökés az iskolából, 

a nevelőkkel szembeni tiszteletlen magatartás, trágár beszéd, a házi feladatok elhagyása, a 

tanórák számtalan módon történő zavarása, ingerült, indulatos viselkedés, s ezek a vétségek 

rendszeresen ismétlődnek. A munkához való hozzáállása lesújtó, züllesztő a többi társára 

nézve is. Az iskolai Diákönkormányzat is a pedagógusokéhoz hasonló véleményt fogalmazott 

meg. A tanulónak és gondviselőjének lehetősége volt egy meghallgatáson védekezését 

előadnia, de a megadott időpontban egyikük sem jelent meg.” 

„Világhálón közzétett engedély nélküli bizalmas jellegű iskolai dokumentumokat és fényképet 

olyan kísérő szöveggel, amely az iskola hitelrontására és tanára hírnévrontására alkalmas. 

Magas óraszámú mulasztását rendszeresen nem igazolja a Házirend előírásainak 

megfelelően.” 
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„Írásbeli számonkérés során rendszeresen álnevet használ, gúnyt űzve ezzel tanárából, 

tantárgyából és iskolájából. Az álnév rasszista indíttatásra utal. Több alkalommal 

igazolatlanul mulasztott az iskolai foglalkozásokról.” 

 

Az ismétlődő szabálytalanság a kizárás az iskolából fegyelmi büntetésben 

 

A kizárás legsúlyosabb fegyelmi büntetés. Alkalmazásánál meghatározóak a rendszeresen 

ismétlődő fegyelmi vétségek. Az előfordulási arány tanévről-tanévre növekszik. A kezdeti 21 

%-ról a 2014/2015. tanévben meghaladja a 36 %-ot.  

A hiányzások a jogszabályban meghatározott mértékű igazolatlan hiányzás esetén, kizárást 

vonnak maguk után. 

 

„Összes gyakorlati óraszám 20 %-át meghaladó hiányzás.” 

„A tanuló tanév elején hiányzás miatt átkerült egy másik osztályba, de igazolatlan hiányzásai 

ott is folytatódtak.” 

„A tanuló napi rendszerességgel engedély nélkül távozott a tanórákról, azokon nem vett részt. 

az iskolát engedély nélkül elhagyta.” 

„A tanuló elméleti és gyakorlati mulasztása meghaladta az egész éves mértéket.” 

Gyakran hiányzott az első órákról, vagy ha úgy volt kedve kihagyta a számára nem érdekes 

tanórát. Felszerelése hiányos volt, a felszólításoknak nem minden esetben tett eleget, egyes 

tanárokkal szemben tiszteletlen magatartást tanúsított.” 

„A tanuló 2013. május 15-én súlyosan vétett az intézményi Házirend közös fejezetének (IV. 

fejezet A mulasztások igazolása) része ellen, mivel az általa benyújtott kórházi igazolások 

hamisak. Visszaélés történt, amely ügyben, okirat hamisítás gyanúja merült fel.” 

„A tanuló hamisított iskolai kilépővel engedély nélkül hagyta el az iskola területét tanítási 

időben.” 

 

Tanórai magatartás 

 

A kizárás büntetést az iskolák legtöbbször ismétlődő fegyelmi vétségeknél alkalmazzák. Az 

ismétlődés egyik előfordulása, hogy a tanuló ugyanazt a normaszegést követi el több 

alkalommal: 

 

„Súlyosan közösségellenes magatartási problémák miatt: tanítási óra zavarása folytonos és 

szándékos kiabálással, órai munka megtagadása többszöri felszólítás ellenére, pedagógusnak 

járó minimális tisztelet meg nem adása, trágár kifejezések használata tanítási óra alatt.” 

„A tanuló sorozatos fegyelemsértéseket követett el, nem járt be gyakorlati és elméleti 

foglalkozásokra, helyette az iskola területén tartózkodott, kártyázott vagy mással foglalta el 

magát. A tanítási órákon, ha részt vett, akkor minden esetben zavarta az órát, iskolai 

felszerelést nem hordott magával csak a telefonjával játszott. A gyakorlati foglalkozásra nem 

vett fel munkaruhát. Bár megjelent, de munkába állni nem volt hajlandó, így folyamatosan 

zavarta a többieket.” 

„Fegyelmezetlen magatartásával sorozatosan zavarta a tanórák rendjét, az órát tartó tanárt 

és diáktársait is, vezéregyéniségként viselkedett a csoportban, mellyel kapcsolatban a 

diáktársak szülei panasszal éltek az osztályfőnöknél.” 

„Zavarta a gyakorlati foglalkozást, /telefonhasználat, zenehallgatás, társaival kötekedett, 

öngyújtóval és parfümmel szórakozott/ . Több alkalommal csúnyán beszélt, káromkodott 

tanórán és szünetekben, órákon nem dolgozott, hangosan zenéltette a telefonját. Nem volt 

testnevelés felszerelése. Késett tanórákról, tiszteletlenül viselkedett a pedagógussal.” 
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„A tanulói foglalkozásokra folyamatosan felszerelés nélkül érkezett, az iskolai és gyakorlati 

munkában nem vett részt és magatartásával zavarta a pedagógusok és tanulótársai munkáját. 

A tanulói foglalkozásokra folyamatosan felszerelés nélkül érkezett, az iskolai és gyakorlati 

munkában nem vett részt és magatartásával zavarta a pedagógusok és tanulótársai 

munkáját.” 

 

A kizárással sújtott tanulóknál gyakori, hogy a fegyelmi vétségek rendszeresek, (de 

különböző szabálytalanságokat követnek el).  

 

„A tanuló több alkalommal engedély nélkül elhagyta az iskola területét, és tiltott helyen 

dohányzott. Egy alkalommal az iskola területén belül is rágyújtott. A pedagógusokkal 

szemben sértő kifejezéseket használt, valamint az egyik pedagógust az osztály előtt sértegette. 

Osztálytársaival, a pedagógusokkal folyamatosan konfliktusba keveredett.” 

„A tanuló az adott tanévben és azt megelőzően is többszörösen és súlyosan megsértette a 

házirendet: verekedett, petárdát hozott az iskolába, tanítási órán nem dolgozott, felszerelését 

elő sem vette, nem tartotta be a pedagógusok utasításait, zavarta társait, szándékos rongálás, 

lopás.” 

 

Az ismétlődés értelmezési körébe tartozik, hogy a kizárás fegyelmi büntetésben részesült 

tanulók iskolai szabálysértéseit, az iskola folyamatosan szankcionálta és dokumentálta. Az 

sem ritka, hogy a tanuló ellen már korábban is folytattak le, vagy kezdeményeztek fegyelmi 

eljárást. 

 

„Az eljárás megindításának oka, hogy rendszeres magatartási problémák vannak, a tanórai 

rendet folyamatosan zavarja, emiatt összesen 8 szaktanári figyelmeztetésben részesült, illetve 

a házirendben előírt fegyelmezési fokozatokat betartva eljutott az igazgatói intőig. 2013. 

április 5-ig összesen 107 órát hiányzott, ebből 39 órát igazolatlanul. A tanuló gondviselőjét és 

az illetékes hatóságokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § előírásai szerint 

értesítettük az igazolatlan hiányzásokról. „ 

„A tanuló 2013. 02. 05-én fegyelmezetlen, tiszteletlen és agresszív viselkedés miatt kizárás 6 

hónapra felfüggesztve fegyelmi büntetésben részesült. Magatartásában és az iskolához, 

társaihoz való hozzá állásában változás nem történt.” 

„Az összes fegyelmi fokozaton túl van, durva, szemtelen magatartás, hangoskodó, zavaró órai 

tevékenység.” 

„Rendszeresen zavarja az órákat magatartásával.  Egyeztető tárgyalásra került sor, 

2015.01.25-én, amelyen megállapodás született. Az egyezséget megszegte a fegyelmi tárgyalás 

lefolytatására került sor 2015.03.11.-én.” 

 

6.2. Általános agresszív magatartás 

 

Az általános agresszív magatartás az iskolai nevelési helyzetek egyik legsúlyosabb 

problémája. Az agresszió különböző megnyilvánulási formáival találkozhattunk az ismétlődő 

fegyelmi vétségeket ismertető okoknál. A 2012/2013. tanévben az összes eljárás 9,79 %-át 

általános agresszív magatartás miatt indították, a következő tanévben az előfordulás 12,67 %-

ra emelkedett, a 2014/2015. tanévben elérte a 13,54%-ot. 
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Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Általános Agresszív magatartás 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 74 14,31% 55 9,80% 60 12,79% 

Szigorú megrovás 152 29,40% 174 31,02% 150 31,98% 

Áthelyezés másik osztályba 32 6,19% 10 1,78% 12 2,56% 

Áthelyezés másik iskolába 75 14,51% 68 12,12% 36 7,68% 

Kedvezmények megvonása 5 0,97% 7 1,25% 7 1,49% 

Eltiltás a tanév folytatásától 29 5,61% 39 6,95% 42 8,96% 

Kizárás 150 29,01% 208 37,08% 162 34,54% 

Összes 517 100,00% 561 100,00% 469 100,00% 

 

Általános agresszív magatartás a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A házirend szabályait többször megsértette. Több alkalommal is agresszíven viselkedett, 

verekedést kezdeményezett más tanulókkal. A legnagyobb problémát az okozta, hogy az 

alsóbb évfolyamos gyerekek többségét terrorizálta és megfenyegette.” 

„A tanuló többször tett sértő, megalázó megjegyzést iskolatársaira, mely közre játszott a 

verekedések kialakulásában. Többször tanúsított tiszteletlen magatartást tanáraival szemben, 

zavarta a tanórák rendjét.” 

„Többször a folyosón tekereg, benyit a tantermekbe. Vagy egyáltalán nincs, vagy hiányos a 

felszerelése. Nem dolgozik, a többieknek sem hagyja az órai munka elvégzését. Kezdeményező 

vagy partner a rendbontásokban. Munkára való felszólításra támadó, fenyegető viselkedés. 

Gyakran provokatív a viselkedése, visszafelesel és fenyegetőzik.” 

„A tanuló viselkedése kritikus, nincs felszerelése, az órai munkát megtagadja, folyamatosan 

zavarja a tanórákat, társait nem hagyja tanulni. Nevelőivel tiszteletlenül, durván beszél. 

Ellenőrzőjét széttépte, verekszik, társait terrorizálja. A folyosón lévő tűzoltó készüléket 

leszerelte, azzal hadonászott társai felé. A házirendet sorozatosan megsérti. A szülőt 

2013.02.04-én értesítettük a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, 

mellyel a szülő nem kívánt élni.” 

„A tanuló magatartásával folyamatosan megszegi az iskola házirendjét. Nagyképűen 

viselkedik, a tanítást zavarja. Indokolatlanul, neki felróható okokból keveredik vitákba, 

amelyekkel tanulótársainak lelki sérüléseket okoz. Tanáraival szemben tiszteletlen, szemtelen, 

udvarias kéréseknek sem tesz eleget, nyíltan szembeszegül. Nem megfelelő hangnemet használ 

az iskola tanáraival szemben.” 

„A magántanuló 16 éves, 5. osztályos. A foglalkozások alatt önkényesen elhagyja a tantermet, 

az eszközöket, az iskola létesítményeit, felszereléseit szándékosan rongálja. Társait fenyegeti, 

bántalmazza, minden ok nélkül brutálisan lép fel még a saját testvérével szemben is. 

közveszélyes. A tanulók és a pedagógusok emberi méltóságát megsérti tiszteletlen 

magatartásával, fenyegető fellépésével.” 

 

Általános agresszív magatartás a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A tanuló indokolatlanul, neki felróható okokból keveredik vitákba, veszekedésekbe. 

Erőfitogtatással, verbális agresszióval félemlíti meg tanulótársait. A tanórákat is zavarja 

magatartásával. Tanáraival szemben tiszteletlen, szemtelen. Kéréseiket nyíltan megtagadja, 
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semmiféle korlátozást nem tűr. Indulatain nem tud és nem is akar uralkodni. Mindezt trágár 

beszéddel tetézi. Magatartásával folyamatosan megszegi az iskola házirendjét.” 

„A fiú idősebb és erősebb osztálytársainál, bántalmazza őket, szándékosan zavarja a 

tanórákat. Gyakran került konfliktusba iskolatársaival, kisebb, gyengébb társait bántalmazta. 

Nevelőivel szemben tiszteletlen magatartást tanúsít.” 

„A tanuló viselkedése nem javult az előző tanévben tartott fegyelmi tárgyalás óta. Gyakran 

kerül konfliktus helyzetbe társaival, nevelőivel. Labilis kedélyállapotú, magából kikelve 

rongálja az iskola berendezési tárgyait, ordibál osztálytársaival, nevelőivel. Lányokkal 

szemben szemtelen, trágár, becsületsértő kifejezéseket használ.” 

„Társa durva fizikai bántalmazása, tanáraival szemben megnyilvánuló engedetlen, rendkívül 

tiszteletlen magatartás. A szülő az egyeztető eljárást nem kérte. A bevont szervezetek: Roma 

önkormányzat, Gyermekjóléti szolgálat, helyi Rendőrkapitányság –iskolarendőr.” 

 

Általános agresszív magatartás az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

" A fiú ellógott az iskolából, hazudott, lopott, trágár szavakkal szidja mások hozzátartozóit, ok 

nélkül verekszik, társaival agresszív, zaklatja a lányokat. Idegrendszere instabil, szándékai 

kiszámíthatatlanok, rossz indulatúak. Tanítási órán nem veszi elő felszerelését, nem követi a 

pedagógus utasításait, lehetetlenné teszi az óra menetét." 

„A tanuló tanórán fizikailag bántalmazta osztálytársát, melyet az órát tartó pedagógus sem 

tudott megakadályozni, majd engedély nélkül távozott az óráról. A fegyelmi bizottság 

meghallgatta a tanulót, aki elismert a felsorolt kötelességszegéseket.” 

„Zsarolta, osztálytársait, fenyegette őket, verekedést szervezett az osztályban.” 

„A tanuló gyakran kerül konfliktushelyzetbe, amit agresszíven, a többi tanuló 

bántalmazásával old meg.” 

„Az 5 osztályos tanuló rendszeresen megsértette a házi rendet, többször veszélyeztette társai 

és saját maga testi épségét, igazolatlan mulasztásai miatt rendszeres kapcsolatban álltunk a 

Gyermekjóléti Szolgálattal és az édesanyával. Az intézmény épülete előtt egy szülőt 

bántalmazott. A szülő már decemberben jelezte, hogy gyermekét hetes iskolában szeretné 

elhelyezni, mert nem tudja biztosítani a felügyeletét. A fegyelmi eljárás megindításának 

közvetlen oka, a tanuló füves cigarettát szívott az intézményben.” 

„A szigorú megrovás óta is folyamatosan zavarja a tanítási órát, telefonál, öngyújtót 

csattogtat. Többször engedély nélkül elhagyta az iskola épületét.” 

„A 6. osztályos tanuló az órán folyamatosan megtagadta a tanulást, rendetlenkedésével 

másokat is megakadályozott a tanulásban. Egy ötödikes társát minden előzmény nélkül úgy 

megütötte, hogy nekiesett a falnak, s a hallókészüléke megsértette a fülét.” 

„A 7. osztályos fiú napi szinten durva agresszív társaival, nevelőivel a többszöri megbeszélés 

ellenére is tovább folytatta ezt a minősíthetetlen viselkedést. Semmilyen intézkedéssel nem 

lehetett elérni, hogy magatartásában változás álljon be.” 

 

Általános agresszív magatartás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 
„Nyomdafestéket nem tűrő bekiabálások a tanórákon, osztálytársak zaklatása. A tanévet 

hasonló viselkedés miatt új osztályban kezdte.” 

 

Általános agresszív magatartás a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

 

„A 9 éves 3. osztályos tanuló a házirendet sorozatosan megszegi, a napközis foglalkozásokon 

tanúsított agresszív magatartása, kötelességeit nem teljesíti.” 

„A tanuló osztálytársával együtt fegyelmezetlen magatartásával egy intézményi 

alkalmazottnak súlyos sérülést okozott.” 
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„Súlyosan megszegte intézményünk Házirendjét, többszöri figyelmeztetés ellenére más osztály 

termében tartózkodott, iskolatársait testileg bántalmazta, megfélemlítette, az intézmény 

vezetőivel szemben több alkalommal sértően, tiszteletlenül viselkedett, a fegyelmi eljárás 

lefolytatása során valótlan állításaival a tényállás tisztázását tévútra vezette, igaztalanul 

vádolt meg más tanulókat.” 

 

Általános agresszív magatartás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

„Társaival szemben tudatosan agresszív, fenyegető, jelenléte közösségromboló, a szabályokat 

szándékosan megsérti, veszélyezteti társai testi épségét a gyakorlaton tanúsított 

magatartásával.” 

„5. osztályos trágárul beszéd, társaival és nevelőivel. Obszcén megjegyzéseket tesz, agresszív 

a társaival.” 

„A tanuló a Házirendben foglaltakat többször súlyosan megszegte. Tanulótársaival, a nála 

jóval kisebb iskolatársaival durva, agresszív, verekedést provokál. Nevelőivel szemben 

tiszteletlen, tegező hangnemet használ. Folyamatos dühkitöréseit nem tudta kezelni.” 

„Obszcén rajzot készített a tanórán az osztálytársa füzetébe.” 

„Szándékos rongálás, tanulótársnak szándékosan okozott sérülés, mobiltelefon engedély 

nélküli használata, tanórák rendjének zavarása: tanulótársai és tanárai felé tanúsított 

tiszteletlen magatartás.” 

„Az első fegyelmi (2013 októbere) óta magatartása tovább romlott, állandó órai magatartási 

problémák.” 

 

Általános agresszív magatartás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

„A diák az egyik tanórán, amíg a tanár a táblára írt – a második emeletről – az ablakon át az 

utcára dobott a tanteremben lévő székek közül egyet. A dobás előtt nem nézett ki az ablakon, 

így különösen veszélyes helyzetet teremtett. A tanuló folyamatosan zavarta a tanórákat, társai 

tanuláshoz való jogát, ez ügyben többször elbeszélgetett már vele az iskola vezetés is.” 

„Olyan Facebook bejegyzéseket írt, melyekkel tanulótársának súlyos lelki sérülést okozott. 

Tiszteletlenül viselkedik a pedagógusokkal és társaival. Zavarja a tanórát. Több esetben 

engedély nélkül hagyta el az iskola területét. Több esetben is dohányzott az iskolában” 

„A tanulótársával az iskolában verekedett, majd a békéltetés után a verekedést az iskola 

területén kívül folytatták.” 

„Diáktársait fenyegeti, zsarolja, tőlük pénzt, ennivalót, üdítőt és cigarettát kér. Zaklatásával a 

tőle gyengébb, valamint a lány tanulókat folyamatosan félelemben tartja. Az iskolai 

rendbontások vezéregyénisége, öntörvényű, a közösségbe beilleszkedni nem akar. A 

pedagógusokkal, az iskolai dolgozókkal szemben tiszteletlen, arrogáns magatartást tanúsít. Az 

iskolarendőrnek több esetben intézkednie kellett vele szemben rutinellenőrzései során 

hivatalos személlyel szembeni tiszteletlen magatartás miatt. Súlyos vétségnek minősülően 

fogyatékkal élő társát több alkalommal szexuálisan zaklatta.  Tanulótársa személyes iratai 

ismeretlen úton hozzá kerültek, melyeket felajánlott megvételre, ellenértékként 230 Ft-ot 

kapott, mivel csak ennyi pénz volt a zsarolt diáknál. 2014.02.20-án szándékosan megrongálta 

az egyik tanulópadot, melyre társai tanuk volta. Tettét nem ismerte el.” 

„A tanüzemben diáktársával, két alkalommal tettlegességig fajuló nézeteltérése volt, a munka 

és balesetvédelmi szabályokat többször súlyosan megsértette. A közösség munkáját romboló 

viselkedést tanúsított.” 
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6.3. Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben 

 

A pedagógusokkal szemben tanúsított agresszió terjedése a köznevelési intézményekben 

tapasztalati tény, ezért tartottuk fontosnak a fegyelmi eljárások okai között külön kiemelni. 

Az egyes tanévekben lefolytatott eljárások indítékaként az iskolák 4-5 %-ában jelölték a 

pedagógusokat ért agressziót, a 2012/2013. tanévben 5, 55 %, a következő tanévben 4,54 %, a 

vizsgálat harmadik tanévben 4,13 %.  

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013.  2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 33 11,34% 21 10,45% 17 11,89% 

Szigorú megrovás 78 26,80% 43 21,39% 41 28,67% 

Áthelyezés másik osztályba 7 2,41% 6 2,99% 1 0,70% 

Áthelyezés másik iskolába 100 34,36% 44 21,89% 28 19,58% 

Kedvezmények megvonása 3 1,03% 6 2,99% 3 2,10% 

Eltiltás a tanév folytatásától 19 6,53% 15 7,46% 8 5,59% 

Kizárás 51 17,53% 66 32,84% 45 31,47% 

Összes 291 100,00% 201 100,00% 143 100,00% 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

A megrovás büntetésben a pedagógusokkal szemben tanúsított agresszív tanulói magatartás 

aránya a vizsgált tanévekben 10-11 %. 

Megrovás szankciójában általában azok a tanulók részesültek, akik tanáraikat szidalmazták, 

vagy elnézték a pedagógusok ellen elkövetett sértéseket. 

 

„A tanuló megsértette az iskolai Házirendet, magatartásával veszélyeztette tanára egészségét 

és lelki épségét. Társai tiltott és ismeretlen eredetű folyadékot csepegtettek a pedagógus 

kávéjába olyan órán, amelyet a pedagógus önként, órarendjén felül, fejlesztés céljából tartott 

(az eset a szünetben történt); a gyermek látta a cselekedetet, azonban a pedagógus kérdésére 

tagadta, hogy bármi történt volna. Osztálytársa ezek előtt megzsarolta, nehogy elmondja 

bárkinek is a történteket.” 

„A tanuló tanórai zavaró magatartása, tanáraival szembeni tiszteletlen viselkedése, tanára 

hátba köpése miatt volt indokolt a fegyelmi tárgyalás megtartása.” 

„A tanórán a tanuló levelezést folytatott társával, melyben megengedhetetlen tartalmú 

alaptalan minősítéseket sorolt fel az órát tartó pedagógusról.” 

„A tanuló az iskola parkolójában támadólag lépett fel az egyik pedagógussal szemben, és 

durván szidalmazta.” 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben a szigorú megrovás fegyelmi 

büntetésben 

 

Többségében azokat a tanulókat érintette a szigorú megrovás, akik tanáraikkal szemben 

tiszteletlen és durva magatartást tanúsítottak. 
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„A tanuló pedagógusával szemben obszcén kifejezéseket használt.” 

„A tanuló a szintvizsga alatt elhagyta az iskola épületét. A Figyelmeztetésre agresszívan 

reagált.” 

„A tanuló a tanév során több alkalommal ellenszegült az őt tanító, rendreutasító tanárának, 

tiszteletlen megjegyzésekkel rossz példát mutatott társainak, 2014. május 13-án a 

gyógytestnevelés foglalkozáson szintén folytatta ez irányú tevékenységét. Tanára büntetésként, 

a tanuló viselkedését pedagógiai célzattal egy fogalmazás megíratásával kívánta feltárni és 

javítani. A fogalmazásban a tanuló személyiségi jogokat sértő, a tanár és családját rágalmazó 

megjegyzéseket tett.” 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben áthelyezés másik osztályba fegyelmi 

büntetésben 

 

Másik osztályba áthelyezésre akkor került sor, ha a tanulónak egy pedagógussal volt 

konfliktusa. Nem jellemző ennek a büntetési kategóriának az alkalmazása. Az ellenőrzési 

időszak első két tanévében 6-7 esetben fordult elő, a 2014/2015. tanévben csak egyszer került 

erre sor. 

 

„A pedagógus feleségét méltatlan szavakkal illette ezért szaktanárit kapott, majd emberi és 

tanári méltóságát ismét megsértve a pedagógusnak minősíthetetlen magatartást tanúsítva 

szexuális szolgáltatást ajánlott fel, ha a szaktanári figyelmeztetést visszavonja.” 

„Verbálisan elkövetett agresszió, gyalázkodó levelek küldése.” 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben áthelyezés másik iskolába fegyelmi 

büntetésben 

 

A 2012/2013. tanévben a pedagógusok ellen elkövetett agresszióként megjelölt ok miatt 

lefolytatott fegyelmi eljárásokban a tanulók 34 %-át másik iskolába helyezték. Az arány a 

következő tanévekben jelentősen csökkent, ugyanakkor, az utolsó tanévben is az esetek 20 %-

ában a másik iskolába való elhelyezésről döntött a fegyelmi bizottság. 

 

„A testnevelés zuhanyzóban dohányzáson érték a tanulót, a tanár felszólította, hogy hagyja 

abba. Erre dühösen kivonult a berendezéseket rugdosva. A tanárnő szólt egy másik 

kollégájának, aki felszólította a tanulót, hogy menjen fel az igazgatóhoz. A gyerek visszaszólt, 

hogy "KUSS, menjél be Te" és nem volt hajlandó felmenni az igazgatóhoz. Ezután biztonsági 

őrt hívtak, akivel kevésen múlott, hogy verekedésbe nem keveredett.” 

„Becsengetést követően a tanuló nem ment be a következő tanórájára. Az egyik pedagógus 

megkérte, hogy induljon. A fiú agresszív, durva kifejezéseket használva utasította el a 

felszólítást, életveszélyesen megfenyegette a pedagógust.” 

„Az előző tanév végén magatartási problémák miatt a szülő egyetértésével osztályváltásra 

került sor. Az adott napon a 7. osztályos tanulótanuló angol órán a pedagógusnak a következő 

kijelentést tette: "Adjatok egy pengét, elvágom a torkát!". 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben a kedvezmények megvonása fegyelmi 

büntetésben 

 

A kedvezmények, juttatások megvonását kivételes esetekben alkalmazzák a pedagógusokkal 

szemben elkövetett agresszió miatt indított fegyelmi eljárásokban. Az évi 6-7 tanulót érintő 

fegyelmi büntetés, a 2014/2015. tanévre 1 főre csökkent. 
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„A pedagógust tanórán becsmérelte és meglökte tanárát.” 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi 

büntetésben 

 

Pedagógusokkal szemben tanúsított magatartás miatt tanévenként, a tanulók 5-7 %-át tiltották 

el a tanév folytatásától. 

 

„A pedagógus figyelmeztetésére a tanuló véleményét durván fejezte ki a tanulóközösség előtt. 

A pedagógus személyiségét megsértette.” 

„Tanárokkal szembeni tiszteletlenség, a vele szemben intézkedő tanárát megütötte. 

Tanórán trágárul beszélt a pedagógussal. a pedagógus nem egyezett bele az egyeztető 

eljárásba.” 

 

Agresszív magatartás pedagógusokkal szemben a kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetésben 

 

Pedagógusokkal szembeni elfogadhatatlan magatartás miatt a 2012/2013. tanévben a tanulók 

17,53 %-át kizárták az iskolából, a következő tanévben az arány 32,84 %-ra emelkedett, ami a 

2014/2015. tanévben mértékét tekintve nem változott (31,47 %). 

Az esetek általában a pedagógusok testi épségét veszélyeztették. 

 

„Sorozatosan követ el normaszegéseket, az összes fegyelmező intézkedésben részesült, a szülő 

bevonásával fegyelmező beszélgetésen vett részt. Mindezek ellenére fenyegetően kiabált 

osztályfőnökével.” 

„Előre megfontolt szándékkal bántalmazta a tanulószobás nevelőt.” 

„A tornaöltözőben - előre megfontolt szándékkal - társukat verbálisan és fizikailag 

bántalmazták, megverték, megalázták. Az intézkedő pedagógussal szemben is durva, emberi 

méltóságot sértő magatartást tanúsítottak.” 

„Osztályfőnökét lelökte a lépcsőn, aminek következtében a tanárnő legurult a lépcsőn és 

hanyatt esett. Nagyon megütötte a fejét, térdét és a hátát. A XIII. kerületi traumatológián 

kapott ellátást.” 

„A tanuló 2015. március 19-én iskolánk udvarán, durván bántalmazta osztálytársát, az 

ügyeletet ellátó pedagógust szidalmazta, megrugdosta, öklével arcon ütötte, majd az udvaron 

található beton virágtartót a pedagógus felé dobta. Ezen durva magatartása harmadik 

alkalommal fordult elő a 2014/2015-ös tanévben.” 

 

6.4. Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben 

 

A 2012/2013. tanévben indított összes fegyelmi eljárás 10,7 %-át adta a tanulótársakkal ellen 

(szemben) elkövetett agresszió. A tanévek során az előfordulás aránya csekély mértékben 

növekedett, 2013/2014. tanévben 11,68 %, a 2014/2015. tanében 12,79 %. 

A tanulók közötti agressziónak nagyon különböző megnyilvánulási formáival találkoztunk: a 

tettlegesség, terrorizálás mellett, a zsarolással, melyhez gyakorta felhasználták a Facebook 

nyilvánosságát. 
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Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 117 20,71% 87 16,83% 80 18,06% 

Szigorú megrovás 188 33,27% 153 29,59% 153 34,54% 

Áthelyezés másik osztályba 22 3,89% 7 1,35% 12 2,71% 

Áthelyezés másik iskolába 100 17,70% 44 8,51% 28 6,32% 

Kedvezmények megvonása 7 1,24% 12 2,32% 6 1,35% 

Eltiltás a tanév folytatásától 22 3,89% 23 4,45% 30 6,77% 

Kizárás 109 19,29% 191 36,94% 134 30,25% 

Összes 565 100,00% 517 100,00% 443 100,00% 

 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Valamennyi vizsgált tanévben a tanulók közötti agresszió miatt indított fegyelmi eljárások 16-

20 %-ában, a megrovás büntetését szabták ki. 

 

„Panasz érkezett az osztályfőnök részéről a tanuló kötelességszegésének megnevezésével, 

mely szerint a tanuló többször verekedésbe keveredett tanulótársával.” 

„Osztálytársaival együtt többször zaklatták, felszerelését elvették, tönkre tették, verbálisan és 

fizikailag is bántalmazták osztálytársukat.” 

„A 8. osztályos tanuló tettlegesen és szóban bántalmazta 6. osztályos társát.” 

„Társát késsel fenyegette meg.” 

„A tettlegességig fajuló vitában a tanuló magatartásával súlyosan megsértette iskolánk 

házirendjét, diáktársait veréssel fenyegette, megzsarolta.” 

„Másik társával együtt bántalmazott egy tanulót.” 

„Osztálytársnőjétől többször is pénzt kért, amit nem adott vissza és a Facebook-on keresztül 

zsarolta.” 

„A tanuló egy 4. osztályos társát lefejelte, aki emiatt orvosi ellátásra szorult.” 

„Pénzdarabot felhevített, majd tanuló társának átadta, aki megégette magát vele.” 

„Az osztályfőnök és a szaktanárok fegyelmi füzetet vezetnek a tanulókról. A fegyelmi füzetbe 

rengeteg beírás került, miszerint a tanuló tanórákon és szünetekben is bántja társait.” 

„2013.március 14-én tanítási időben az iskola területét elhagyva egyik tanuló társukat 

bántalmazták. A tanuló a bántalmazásban nem vett részt, de jelen volt és nem akadályozta 

meg.” 

„Közösségi oldalon történt összeszólalkozás után az iskolában tettlegességre került sor, 

amiben a tanuló ruházatát elszakították.” 

„Osztálytársa bántalmazásának kiterveléséről tudott, az elkövetésnél mindvégig jelen volt, a 

sérelmet elszenvedő tanulónak segítséget nem nyújtott, a nevelőt sem értesítette, pedig 

módjában állt volna.” 

„Két tanuló lökdöste egymást a II. emeleti folyosón 2013. október 24-én 12.50-kor. Ebből 

komoly ütés-váltás, verekedés alakult ki közöttük. Mindezt a folyóson elhelyezett kamera 

rögzítette, világosan látszik minden. (A tárgyaláson meg is tekintették a felek a felvételt.) 

Egymást ütötték, verték ököllel. A két tanuló elismerte a verekedés tényét.” 
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Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben a szigorú megrovás fegyelmi 

büntetésben 

 

A tanulók közötti agresszivitás következtében indított fegyelmi eljárások egyharmadában a 

szigorú megrovás büntetést szabtak ki. 

 

„Az iskolabuszon többször bántalmazta lelkileg és fizikailag, csúfolta, szándékosan 

felidegesítette, ütögette a fejét, pofozgatta az arcát egy 4. osztályos tanulónak.” 

„Tanuló gyakorlati foglalkozáson megütötte tanulótársát, aki emiatt szakorvosi ellátásra, 

majd kórházi ápolásra szorult.” 

„2014. május 9-én bántalmazta iskolatársát, ezzel 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértést 

követett el, amit előre kitervelt. 2014. május 12-től a szülő kérésére a gyermek magántanuló 

lett.” 

„A tanuló osztálytársán látható nyomot hagyó zúzódásos sérülést okozott (a szülő nem tett 

rendőrségi feljelentést), többször fenyegető magatartást tanúsított, iskolatársát tanúk előtt 

megfenyegette, továbbá osztálytársai tulajdonát elvette, a tanórákat ellehetetlenítette.” 

 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben áthelyezés másik osztályba fegyelmi 

büntetésben 

 

Az iskola az egymással súlyos konfliktusba került tanulókat kevés esetben tudta elkülöníteni, 

ebből következően kismértékben alkalmazták a másik osztályba való áthelyezést.  

 

„A tanuló megpofozta egy lány iskolatársát. Több igazolatlan hiányzása van, tanév eleje óta 

nem jár gyakorlatra, mert nem megy el tüdőröntgenre, így nem rendelkezik egészségügyi 

kiskönyvvel. Feltételezhetően kétszer is volt már köze telefon eltűnéséhez, valamint dohányzott 

a tanteremben.” 

„Brutalitás a társakkal szemben a tanórák alatt” 

 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben áthelyezés másik iskolába fegyelmi 

büntetésben 

 

„A 15 éves 7. osztályos tanuló három társával együtt, iskolai időben kisebb diáktársa 

sorozatosan bántalmazásában, megfenyegetésében, megfélemlítésében közvetetten vett részt.” 

„Két társával együtt egy osztálytársát folyamatosan inzultálta, tettlegesen is bántalmazta.” 

 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben a kedvezmények megvonása fegyelmi 

büntetésben 

 

Kedvezmények megvonására a fegyelmi büntetések megállapításánál ritkán van lehetőség. 

 

„A 3. osztályos tanuló a napközis foglalkozás ideje alatt bántalmazta osztálytársát. Az 

egyeztetési eljáráson a vétséget elkövetett tanuló törvényes képviselője nem jelent meg. Az 

érintett tanulók és a tanúk meghallgatása után a fegyelmi eljárást lefolytattuk.” 

„Az iskola udvarán a tanítási órák között szünetben megverte iskolatársát.” 
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Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi 

büntetésben 

 

A tanulótársakkal szemben elkövetett agresszió miatt, a tanulók 3-6 %-át tiltják el a tanév 

folytatásától. 

 

„Verekedésre biztatta a barátnőjét, majd a már földön fekvő súlyosan megvert társába 

többször belerúgott.” 

„Zsarolja osztálytársait, csoportot alakított osztálytársaiból, akikkel fenyegeti, bántalmazza 

tanulótársait.” 

„Rendszeres veszélyeztető magatartás. nem vett részt az egyeztetésen és a sértett sem kérte az 

egyeztetést.” 

„A tanuló ellen iskolatársának provokálása, bántalmazása miatt indult fegyelmi eljárás. A 

tanuló osztálytársainak órai munkáját akadályozó magatartása miatt már lett figyelmeztetve, 

osztályfőnöki intőben részesült. A szülő tájékoztatása is megtörtént több esetben. Ezek az 

intézkedések nem érték el kellő nevelő hatásukat, ezért került sor a fegyelmi eljárás 

lebonyolítására. A tárgyalás során bebizonyosodott, hogy a tanuló kötelességeit sorozatosan 

(súlyosan) megszegte. A bántalmazás következtében a sértett tanuló arcán látható sérülések 

keletkeztek. Enyhítő körülményt nem tudtunk figyelembe venni.” 

„A tanuló agresszív magatartásával tömegverekedést idézett elő, melyben az ügyeletes 

kolléga is megsérült.” 

 

Agresszív magatartás tanulótársakkal szemben a kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetésben 

 

Súlyos, agresszív magatartás miatt a 2012/2013. tanévben a tanulók 19,29 %-át zárták ki az 

iskolából, a következő tanévben ez az arány 36,94 %-ra emelkedett. A 2014/2015. 

iskolaévben a tanulók 30,25 %-a került kizárásra. Az esetek többségében az elkövetők társaik 

testi épségét veszélyeztették. 

 

„Délelőtt az első szünet végén, durván, alhason rúgta osztálytársát, akit rohammentővel 

kellett kórházba szállítani.” 

„A 6. osztályos tanuló a testnevelés óra után a leány öltözőbe ment, ahol osztálytársát tettleg 

bántalmazta. A cselekmény következtében a kislány sokkos állapotba került, az intézmény a 

mentőszolgálat segítségét kérte." 

„A 7. osztályos tanuló 2013. január 23-án reggel 7 óra 50 perckor osztálytársát a földre 

lökte, aki a fejét megütötte. A sérülés miatt elvesztette az eszméletét. A felső tagozatos 

kollégáink előbb a helyi orvosi rendelőt, majd – mivel itt orvos nem volt – a mentőket 

értesítették. Közben az igazgatóhelyettes a szülőt értesítette, aki eljött az iskolába. A mentők a 

sérültet édesanyja kíséretében beszállították a B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi 

Központjába. A baleseti sebészeten megvizsgálták, majd úgy határoztak, hogy 3 napra 

megfigyelés alatt tartják. Igazgató úr is elment Miskolcra, hogy érdeklődjön a tanuló felől. 

Ezután a szülőt hazaszállítva érkezett vissza a faluba. Január 24-én igazgató úr behívatta az 

elkövető fiú édesanyját elbeszélgetésre. A fiú védekezésül azt mondta, hogy „ha megsértettek, 

azt minden esetben meg kell torolni, s ha a jövőben szükséges, akkor is így teszek!”  

„A 4. osztályos tanuló agresszív magatartásával – testi fölénye következtében – veszélyeztette 

tanulótársai testi épségét. Társit megfélemlítette, megalázta. Trágár beszéddel, deviáns 

magatartásával romboló hatást gyakorolt az osztály- és iskolai közösségre. Rendszeresen 
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zavarta a tanórákat, ellehetetlenítette a nevelő-oktató munkát.  Rossz például szolgált a 

rosszalkodásra hajlamos tanulóknak.” 

„A 7. osztályos tanuló a tanulói jogviszonyból eredő szinte összes kötelezettségét 

rendszeresen megszegte. Agresszív magatartása eleinte csak a tanuló társakkal szemben 

jelentkezett, de az utolsó tanévben már tanárai ellen is fordult. Tanórákon és minden egyéb 

tevékenység során társait folyamatosan zavarta, iskolai munkájukat lehetetlenné tette. Súlyos 

testi sértést okozott osztálytársának, mely 8 napon túli gyógyulást eredményezett.”  

 

6.5. Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása 

 

A tanulói kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt indult a legtöbb fegyelmi az 

ellenőrzési időszak mindegyik tanévében. A 2012/2013. oktatási évben a fegyelmi büntetések 

42,75 %-át kötelezettség szegésként szankcionálták, az arány a 2013/2014. tanévben némileg 

csökkent, 38,89 %-ra, a következő tanévben a csökkenés folytatódott, 35,51 %-ra. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013.  2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 538 23,84% 422 24,51% 311 25,28% 

Szigorú megrovás 761 33,72% 599 34,79% 422 34,31% 

Áthelyezés másik osztályba 97 4,30% 30 1,74% 26 2,11% 

Áthelyezés másik iskolába 342 15,15% 163 9,47% 92 7,48% 

Kedvezmények megvonása 9 0,40% 3 0,17% 10 0,81% 

Eltiltás a tanév folytatásától 126 5,58% 89 5,17% 58 4,72% 

Kizárás 384 17,01% 416 24,16% 311 25,28% 

Összes 2257 100,00% 1722 100,00% 1230 100,00% 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása a megrovás fegyelmi 

büntetésben 

 

A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása miatt a tanulók negyedrészére a 

megrovás büntetését szabták ki. 

 

Tanítási órákon tanúsított magatartás 

 

„Panasz érkezett az osztályfőnök részéről a tanuló kötelességszegésének megnevezésével, 

mely szerint a tanuló a tanórák rendjét sorozatosan zavarta, tanáraival szemben tiszteletlen, a 

tanár és a többi tanuló munkáját akadályozta.” 

„Közmegbotránkoztató magatartásával zavarja az órai munkát. Többszöri figyelmeztetés 

ellenére dohányzott. 4 órát igazolatlanul mulasztott. Folyamatosan beszélget a tanórán.” 

„Órai munka megtagadása, tanulmányi kötelezettség nem teljesítése.” 

„Elhagyta a tanórát tanórán nem hajtja végre a feladatokat, rendbontó, testnevelés 

felszerelése hiányzik, olvasónaplót nem készítette el, az iskolát engedély nélkül elhagyta” 
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„A tanórákon nem tett eleget a tanulmányi kötelezettségeinek, nincs felszerelése és 

magatartásával zavarta a társai tanuláshoz való jogát. Korábbi fegyelmező intézkedések nem 

bizonyultak eredményesnek.” 

 

Engedély nélküli távolmaradás 

 

„Tanuló órákra időnként nem jár be, tanári felszólításra sem mindig hajlandó az órákra 

bemenni.” 

„Külső gyakorlati helyen történő megjelenés elmulasztása.” 

„Iskola területének engedély nélküli elhagyása.” 

„Iskolából való hiányzásait hamisítással próbálta igazolni.” 

„Tanórára nem ment be, helyette a mosdóban bújt el.” 

„Sorozatos figyelmeztetések, értesítések ellenére igazolatlanul hiányzik.” 

 

A házirend szabályainak megsértése 

 

„Tanuló gyakorlati foglakozáson a hajvasalót többszöri felszólításra sem tette el. A 

szaktanára elvette tőle, és a tanári asztalra tette. Tanuló engedély nélkül bement a tanáriba, 

és visszavette az asztalról a hajvasalót.” 

„Engedély nélkül távozott az iskolából. Folyamatosan zavarta a tanórák menetét, társait 

dobálta, nem volt munkanaplója, munkaruhája és ellenőrzője.” 

„A tanévnyitón nem volt egyenruhája, és engedély nélkül elhagyta a tantermet. Többször nem 

volt felszerelése, beszélgetésével zavarta az órát, nem dolgozott, zavarja a társait. Hetesi 

feladatát nem teljesítette, a padot firkálta és igazolatlan órái is vannak.” 

 

Tanulmányok elhanyagolása 

 

"A kötelező iskolába járás elmulasztása veszélyezteti a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

személyiségének fejlődését, szocializációs folyamatát.„ 

„Elégtelen érdemjegyek, testnevelés óra alóli önkényes felmentés, felszereléshiány.” 

„Munkahelyi magatartás, tanulmányi munka, sikertelen szintvizsga, igazolatlan hiányzás.” 

 

Halmozott kötelezettségszegés 

 

„Magatartásával folyamatosan zavarja a tanórákat, nem dolgozik, dolgozatírást megtagadja 

- tanórán több esetben telefonál - utolsó órákról engedély nélkül távozik.” 

„Tanáraival szemben tiszteletlen, trágár kifejezéseket használ, nálánál pszichésen gyengébb 

diáktársait sorozatosan bántalmazza - a tanórai feladatokat folyamatosan megtagadja, oda 

nem illő viselkedésével elvonja diáktársai figyelmét.” 

„A tanuló a tanórákon nem dolgozik, nem a feladatával foglalkozik, felszerelése rendszeresen 

hiányzik, a tanár utasításait nem hajtja végre (megtagadja), felesel, tanáraival szemben 

tiszteletlenül viselkedik. Sok az igazolatlan hiányzása.” 

„Viselkedése tanáraival szemben tisztelettudó, azonban hangos beszédével és az 

osztálytársaival kialakult konfliktusai miatt sok esetben beszólásaival zavarja az órát. A 

tanítási órákon az órai magatartása miatt 6 szaktanári figyelmeztetése van, amely abból 

adódott, hogy az osztálytársai közül a fiúk csúfolták és ő csúnyán visszaválaszolt.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása a Szigorú megrovás fegyelmi 

büntetésben 
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Az iskolák a tanulói jogviszonyból adódó kötelezettségszegés miatt a legtöbbször, az esetek 

33-34 %-ában szigorú megrovásban részesítették a tanulókat. 

 

Igazolatlan hiányzás 

 

„A lakásotthonban nevelkedő tanuló szinte folyamatosan szökésben volt, a fegyelmi tárgyalás 

időpontjában 225 igazolatlan órával rendelkezett.” 

„Igazolatlan mulasztás. Tanárait félrevezeti, ellentmondásokba keveredik. Magatartásával 

rendszeresen zavarja a tanítási órákat.” 

„Ismételten felszaporodó igazolatlan hiányzás miatt indult az újabb fegyelmi eljárás. 

Egyeztető tárgyalást a szülő nem kért, az első tárgyaláson nem is jelent meg. A megismételt 

tárgyaláson távollétében hozta meg határozatát a bizottság.” 

„A diák az iskolai órákról megszökött. A városból az Iskolarendészeti Szolgálat képviselői 

hozták vissza.” 

 

Házirend megsértése 

 

„A tanítási órán a második emeleti ablak biztonsági reteszét kioldva, az ablakot lenyitva azon 

önmagára életveszélyesen kihajolt. A tanár többszöri, határozott felszólítása és tiltása 

ellenére sem fejezte be cselekedetét.” 

 

Halmazati fegyelemsértések 

 

„Tanóra-zavarás; köpködés, verekedés, durvaság, a tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti; 

otthon sem tanul.” 

„Rendszeres magatartási problémák miatt, a tanuló elérte a következő büntetési fokozatot. A 

tanuló zavarja az órát, szemtelen, társait provokálja.” 

„Sorozatos minősíthetetlen magatartás. 3 osztályfőnöki figyelmeztetés, 3 osztályfőnöki intő, 4 

szaktanári figyelmeztetés, 1 igazgatói intő.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása az áthelyezés másik osztályba 

fegyelmi büntetésben 

 

Viszonylag kevés az olyan fegyelmi eljárások száma, melyekben a tanulói kötelezettség 

elmulasztásáért másik osztályba helyeznék a tanulót. 

 

„A tanuló elhanyagolja tanulmányait, valamint 56 óra igazolatlan mulasztása van.” 

„Illetlen megjegyzés órán, órai sminkelés, felszerelés hiányzik, órai rossz magaviselet, nincs 

felszerelése, nem dolgozik órán, beszélgetéssel zavarja az órát, tanóráról késik.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása az áthelyezés másik iskolába 

fegyelmi büntetésben 

 

A három tanév számadatainak összehasonlításában a tanulói kötelezettségszegésért indított 

eljárásokban az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés nagy szórást mutat. A bázis 

évben a tanulók több mint 15 %-ának igyekezett az iskola biztosítani tanulmányaik 

folytatását, a következő tanévben a fegyelmi büntetésben részesítettek 9,47 %-a kapott 

lehetőséget. A rendelkezésre álló adatok alapján a vizsgált utolsó oktatási évben az arány, a 

kiinduló év mértékének felére csökkent (7,48 %). 
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„Szeptember óta sorozatosan megsérti a házirendet (dohányzás, igazolatlan hiányzás, órai 

fegyelmezetlen magatartás). Gyakorlati képzésre nem jár, elméletre csak akkor, ha kedve 

tartja. Felszerelése nincs, bomlasztja a közösséget (dobál, kiabál, tiszteletlenül beszél).” 

„Közösségi portálon, nyilvánosan, lejáratóan nyilvánult meg az iskoláról.” 

„A tanuló minden fegyelmező intézkedést kimerített, de újra kötelességszegést követett el.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása a kedvezmények megvonása 

fegyelmi büntetésben 

 

A tanulói kötelezettségek megszegésért, kevés tanuló részesült kedvezmények, juttatások 

megvonásában. 

 

„A tanuló nem jár fejlesztőfoglalkozásra. Az iskolai elméleti órákról a hiányzása 10 óra. A 

fejlesztőfoglalkozásról hiányzás 19 óra.” 

„2013.március 14-én tanítási időben az iskola területét elhagyva a tanulót társai 

bántalmazták. A tanulót azért bántalmazták, mert a közösségi felületen egyik társára sértő, 

bántó kifejezéseket írt” 

„Az ellenőrző könyvét hanyagul kezelte; pedagógusa ruházatában kárt tett.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása az eltiltás a tanév folytatásától 

fegyelmi büntetésben 

 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetést, a tanulói kötelezettségek megszegésért 

ritkán alkalmazzák az iskolák. 

 

„Osztálytársaival, 2 alkalommal - személygépkocsijával engedély nélkül távozott az iskolából, 

és az utána követő napokon sem jelent meg az iskolában.” 

„Már szeptemberben fegyelmező intézkedéseket kellett foganatosítani a tanulóval szemben, 

dohányzás, igazolatlan hiányzás, sorozatos órai fegyelmezetlenség miatt. Órákra akkor járt, 

ha kedve tartotta, felszerelése nem volt, engedély nélkül távozott az órákról, gyakorlati 

foglalkozásokra nem járt.” 

„A kötelező szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton nem jelent meg.” 

„A külföldi szakmai gyakorlaton nem teljesítette a követelményeket.” 

„Osztálynapló eltulajdonítása és megrongálása. Előzmény: lopás, megfélemlítés, zaklatás.” 

 

Tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek elmulasztása a kizárás fegyelmi 

büntetésben 

 

A tanulói kötelezettségszegés miatt, a kizárás fegyelmi büntetésben részesült tanulók aránya a 

vizsgált tanévekben növekedett, 17 %-ról, három év alatt 25 %-ra. 

 

„Rendszeresen megsérti a tanórák rendjét, bizonyos időközönként rendszeresen igazolatlanul 

hiányzik (pl. pénteki napokon az informatika órák után) igazolatlanul mulaszt.” 

„A tanműhelyben 20 perc késéssel jelent meg, majd a reggeli szünet ideje alatt engedély 

nélkül elhagyta a tanműhelyt társaival együtt a városban csavargott.” 

„Igazolatlan mulasztások száma. Az iskola engedély nélküli elhagyása, csellengés, házirend 

többszöri megsértése (felszerelés hiánya, órai munka megtagadása, iskolában nem megfelelő 

állapotban történő megjelenés).” 

„A tanuló rendszeresen nem végezte el az órai munkát szakmai ismeret és anyagismeret órán, 

a testnevelés órákon a részvétele nem volt aktív, illetve felszereléssel rendszeresen nem 
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rendelkezett. Az iskolából többször engedély nélkül távozott. Az órákat fegyelmezetlenségével 

többször megzavarta, ami mind a tanárokra, mind tanulótársaira, mind az osztályközösségre 

negatív hatást gyakorolt.” 

„2012. november 07-én tartott fegyelmi tárgyalás után is folyamatosan igazolatlanul 

mulasztott, igazolatlan mulasztásainak száma 215 órára emelkedett.” 

„Szélsőséges megnyilvánulásai, közönséges viselkedése, rendbontó magatartása mind a 

nevelőtestület tagjai, mind pedig a tanulni szándékozó osztálytársai számára elfogadhatatlan. 

Az iskola házirendjét több ponton is súlyosan megszegte.” 

„A tanulóval a 2012-2013. tanév eleje óta számtalan fegyelmezési problémája akadt a 9. C 

osztályban tanító szaktanároknak. Mint az a naplóban olvasható bejegyzésekből is kitűnik: az 

első félévben 4 szaktanár összesen 6 figyelmeztetést/intőt adott a tanulónak, akinek rendbontó 

magatartása mind a nevelőtestület tagjai, mind pedig a tanulni szándékozó osztálytársai 

számára elfogadhatatlan.” 

6.6. Károkozás 

 

A károkozás miatt indított fegyelmi eljárások száma évente 1,6-2 % között változott. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Károkozás 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 17 20,00% 27 30,68% 13 19,12% 

Szigorú megrovás 36 42,35% 33 37,50% 21 30,88% 

Áthelyezés másik osztályba 5 5,88% 0 0,00% 4 5,88% 

Áthelyezés másik iskolába 11 12,94% 5 5,68% 9 13,24% 

Kedvezmények megvonása 0 0,00% 0 0,00% 2 2,94% 

Eltiltás a tanév folytatásától 1 1,18% 4 4,55% 2 2,94% 

Kizárás 15 17,65% 19 21,59% 17 25,00% 

Összes 85 100,00% 88 100,00% 68 100,00% 

 

Károkozás a megrovás fegyelmi büntetésben 

A kártokozó tanulók 20-30 %-a megrovás fegyelmi büntetésében részesült. 

 

„A tanuló megrongálta a csapokat, gyakorlati oktatásról tárgyakat akart eltulajdonítani, 

tornaszereket eltörte.” 

„A tanterem ajtaját betörte.” 

„Táblaíró filccel összefirkálta a falat, a padok tetején járkált, a szaktanár utasításának nem 

tett eleget.” 

„A tanuló hirtelen felindultságában összetörte a mosdóban a tükröt. Tiszteletlen magatartást 

tanúsított.” 

„A tanműhelyben betörte a gyakorló autó üvegét.” 

„Az iskolai számítógépet illegálisan átalakította.” 

Megrongálta a számítógépes hálózatot.” 

„Okiratot, bizonyítványt hamisított.” 

„Az intézmény tanüzemében az állattartó telepen szalmabálák mellett dohányzással tűzveszély 

okozása.” 
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Az iskolák a károkozás kategóriába sorolták a kisebb tulajdon elleni vétségeket is. 

 

„Konzervipari termék eltulajdonítása a tanműhelyből.” 

„A tanműhelyben péksüteményeket raktak félre azzal a szándékkal, hogy a gyakorlat végén 

hazaviszik.” 

 

Károkozás a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Károkozásért a legtöbb tanuló szigorú megrovást kapott. 

„Az iskola épületének több ablakát társaival szándékosan betörte, tettét letagadta, csak jóval 

később derült ki, hogy részt vett a rombolásban.” 

„Indokolatlanul tűzriadót kezdeményezett az iskolában.” 

„Az eljárás alá vont tanuló 2012. október 26 - 27-én, Nagyváradon tett tanulmányi 

kiránduláson viselkedésével és magatartásával kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegte, 

amikor a szálláshelyen lévő kollégiumi szekrényekben, illetve az azokban elhelyezett, helyi 

tanulók személyes használati tárgyaikban kárt okozott. Ennek során tevőlegesen a szekrények 

hátulját betörte, azokból értékeket vett ki, melyeket megrongált, illetve megsemmisített. 

Továbbá készpénzt tulajdonított el. Ezzel a vendéglátóknak bizonyíthatóan 11.000 Ft anyagi 

kárt okozott. A pénz, szekrényből történő eltulajdonítása nevezett terhére nem bizonyítható. Az 

anyagi károkozáson kívül tanúsított viselkedése alkalmas volt arra, hogy iskolánk 

(tagintézményünk) meglévő jó hírnevét külföldi partnerintézménynél (intézményeknél) 

aláássa. Ezzel további eszmei kárt okozva, melynek helyreállítása szinte lehetetlennek tűnik.” 

A fiú részt vett társaival egy helyiség szándékos elárasztásában. Ő a "figyelő" szerepét töltötte 

be.” 

„Az iskola tanműhelyében nem tartotta be az élelmiszer biztonsági előírásokat.” 

 

Károkozás az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

A 2013/2014. tanévben károkozás miatt senki nem került fegyelmi büntetésként másik 

osztályba. 

 

„A tanuló fém gemkapcsot dugott az elektromos csatlakozóaljzatba, amellyel veszélyeztette 

saját és mások testi épségét illetve az elektromos berendezésekben anyagi kárt okozott. 

Tanulmányi célú boltlátogatás során fülbevaló eltulajdonítása.” 

„Mérgében belecsapott a gipszkarton falba, ami ennek hatására beszakadt.” 

 

Károkozás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

A károkozás következményként áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetést a legtöbbször a 

2012/2013. tanévben szabták ki.  

 

„A fegyelmi eljárás indoka – a házirend rendszeres megsértése – tanulótársai személyes 

tárgyaiban okozott kár.” 

„Három 7. osztályos fiú szándékosan dugulást okozott egy lefolyón, majd megengedte a vizet, 

elárasztva a helyiséget.” 

„A tanuló gyakorlati helyén csokoládét és chipset evett, de nem fizette ki.” 
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Károkozás a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

 

Csak a 2014/2015 tanévben és mindössze két esetben részesítettek tanulót kedvezmények 

megvonásában károkozás elkövetése miatt. 

 

„A tanuló a tanév második félévében igazgatói intést kapott az osztálytermi informatikai 

eszköz rongálása miatt, majd ezt követően igazgatói megrovásban részesült tanulói 

mobiltelefon eltulajdonításáért. 2015.05.06-án az iskola épületében (az iskola udvarából nyíló 

pincében) másik két iskolatársával együtt cigarettázáson fogta egyik pedagógus. Tekintettel 

arra, hogy már két igazgatói büntetése van a tanulónak, és az utóbb elkövetett magatartásával 

súlyosan megszegte az iskola Házirendjét, ezért a tantestület fegyelmi eljárást javasolt a 

tanuló büntetésének kiszabására. A Fegyelmi Bizottság a tárgyalást 2015.05.20-án 

megtartotta és szülei jelenlétében. A tanuló elmondta, hogy ő hozta a cigarettát, de ő maga 

nem dohányzott, csak egyik tanulótársa. Megbánó magatartást tanúsított és bocsánatot kért a 

történtekért. A tanuló a magatartásával súlyosan megszegte az iskola házirendjében, a 

köznevelésről szóló törvényben foglalt magatartási szabályokat és elvárásokat.” 

 

Károkozás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

Károkozásért az ellenőrzött időszak három tanévében összesen hét tanulót tiltottak el a tanév 

folytatásától. 

 

„Az óraközi szünetben meggyújtotta a tanteremben lévő függönyt öngyújtóval.” 

 

Károkozás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

Károkozásért a tanulók 17-25 %-át kizárás az iskolából fegyelmi büntetéssel sújtották. Az 

aránymutató tanévről-tanévre növekedett. 

 

„A tanuló több társával együtt, tanórán, a tanár utasításinak ellenére önhatalmúlag 

rendbontást kezdeményezett és a padokat, valamint a székeket egymásra halmozta. A fegyelmi 

eljárás során a megalakuló fegyelmi bizottság folytatja le a vizsgálatot és hoz döntést 

ügyükben.” 

„A tanuló hamis bombariadó bejelentést tett a rendőrségen. A hang azonosításra került. A 

rendőrség nagy létszámmal kiszállt, az iskolát 5 percen belül kiürítették és mindenkinek el 

kellett hagyni egész napra az iskola épületét. Az iskola épülete nagy, több helyiséget foglal 

magába. A tanulók elhelyezését ugyan egy órán belül megoldottuk, de több tanuló 

megbetegedett a téli időjárásban, amikor hirtelen a tornatermet is el kellett hagyniuk. A 

tanórák nem folytatódhattak, az iskolai dolgozók munkájukat nem végezhették. A tanuló 

beismerte cselekedetét, az eldobott telefonját a rendőrség megtalálta. Tettét beismerte és a 

felelősséget felvállalta.” 

„Az iskola házirendjének a megsértése: anyagi kárt okozott, társa tízóraiját eltulajdonította. 

2014. május 28-án megtartott első fegyelmi tárgyalásra sem a tanuló sem a szülő nem jelent 

meg. A második alkalommal összehívott fegyelmi tárgyaláson ismét sem a tanuló sem a szülő 

nem jelent meg.” 

„Részese volt az osztálynapló elégetésének.” 

„Tanítási órán öngyújtóval meggyújtotta az előtte lévő szék támláját.” 
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„A 8. osztályos fiú az osztályában a fali táblát egy fémtárggyal több ponton megrongálta, 

használhatatlanná tette. Néhány nap eltéréssel – alsó tagozatos tanulók jelenlétében – az 

aulában kidobta az ablakot.” 

 

6.7. Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján az alkohol, drog használata miatt indított fegyelmi 

eljárások száma évről-évre növekedett. A 2012/2013. tanévben az eljárások 3,2 %-át 

indították tiltott élvezeti szerek használatért, az arányuk a következő tanévben 4,13 %-ra 

emelkedett, a 2014/2015. tanévben elérte a 6,87 %-ot.  

A kezdő évben elsősorban az iskola területén történt – alkoholfogyasztás, ittas állapotban 

megjelenés a tanítási órákon, szakmai gyakorlaton – vétségek miatt indultak fegyelmi 

eljárások. A tudatmódosító szerek terjedése fokozatosan jelentek meg a későbbi tanévekben. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 30 17,75% 41 22,40% 38 15,97% 

Szigorú megrovás 72 42,60% 58 31,69% 83 34,87% 

Áthelyezés másik osztályba 3 1,78% 4 2,19% 0 0,00% 

Áthelyezés másik iskolába 24 14,20% 12 6,56% 9 3,78% 

Kedvezmények megvonása 4 2,37% 6 3,28% 14 5,88% 

Eltiltás a tanév folytatásától 3 1,78% 5 2,73% 4 1,68% 

Kizárás 33 19,53% 57 31,15% 90 37,82% 

Összes 169 100,00% 183 100,00% 238 100,00% 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata a megrovás fegyelmi 

büntetésben 

 

A 2012/2013. tanévben a megrovás fegyelmi büntetéseket elsősorban alkohol fogyasztásért 

szabták ki iskolák. 

 

„2013. március 21-én, a harmadik tanítási óra megkezdése után egy másik tanuló (10 óra 

körül) hányingerre panaszkodva engedélyt kért a távozásra, hogy a mosdóba mehessen. Csak 

segítséggel tudta elhagyni a termet, mert szédült, beszéde érthetetlen volt. Értesítettük a 

mentőket, akik túlzott alkoholfogyasztás gyanújával elszállították a Debreceni 

Gyermekklinikára. A kórházba vitt tanuló elmondása szerint az alkoholt egy iskolatársától 

kapta.” 

„Alkoholos befolyásoltság úszás órán.” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata a szigorú megrovás fegyelmi 

büntetésben 

 

Alkohol fogyasztásért a legtöbb tanuló valamennyi vizsgált tanévben szigorú megrovás 

fegyelmi büntetésben részesült.  
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„A tanuló alkoholos állapotban érkezett az iskolába. Szokásostól eltérő viselkedésére 

szaktanára figyelt fel. Erős alkohol szagú lehelete is alátámasztotta, hogy az iskolába érkezés 

előtt fogyasztott alkoholt. A gyakorlati foglalkozásokon alkoholos állapotban történő 

munkavégzés komoly veszélyt jelent az érintett tanulóra és tanulótársakra is.” 

„Tanműhely területén szeszesital tartalmazó üveg felbontása.” 

„Tanítási idő alatt elhagyta az intézményt, majd ittasan tért vissza.” 

„2012. szeptember 7-én reggel, a nevezett tanuló az intézményen kívül tanítás előtt alkoholt 

fogyasztott. A jelzést követően számonkérésre került sor, melyen nevezett bevallotta és 

megbánta tettét.” 

„Osztálytársaival a tanévzáró ünnepség előtt a kollégiumban alkoholt fogyasztott, az 

ünnepségen ittasan jelent meg.” 

„Három társával alkoholt vásároltak és nem jöttek vissza a kollégiumba, az alkoholt 

elfogyasztották. Egy ismerősük tanyájára mentek, ott szándékozták tölteni az éjszakát. A 

kollégiumi főügyeletes tanár észlelte a tanulók távolmaradását, őket előkeríteni csak a 

rendőrség segítségével tudta, akik a tanulókat visszahozták a kollégiumba.” 

„A délutáni tanulószobáról igazolatlanul hiányzott, közreműködött a szeszes ital iskolába 

való bejuttatásában.” 

„Pálinkát töltött az üdítőjébe, mellyel iskolatársait is megkínálta.” 

 

Drog használata 

 

„Tudatmódosító hatása alatt jelent meg gyakorlati oktatáson az iskolában.” 

„Tanulói jelzés kivizsgálása következtében kiderült, hogy az érintett az iskolán belül drogot 

fogyaszt.” 

„Társaival füves cigarettát szívott az iskola területén.” 

„Az iskolába dohányárut hozott és árusítani próbálta.” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata az áthelyezés másik 

osztályba fegyelmi büntetésben 

 

Tiltott élvezeti cikkek fogyasztásért nem volt jellemző, hogy tanulókat másik osztályba 

helyezzenek, a 2014/2015. tanévben, egyetlen esetben sem hoztak ilyen fegyelmi büntetést. 

 

„A tanuló gyakorlati oktatásra menet alkoholt fogyasztott, valamint osztálytársától 

folyamatosan elkéri a tízóraiját.” 

„Az iskola Zöld napján vélhetőleg tudatmódosító szert fogyasztott.” 

„A tanuló rosszul lett és segítséget kért osztályfőnökétől. Az igazgatói úr emiatt elvitte a fiút a 

házi orvoshoz, aki úgy vélte, hogy kórházba kell szállítani, mivel elmondta, hogy marihuánás 

szívott.” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata az áthelyezés másik iskolába 

fegyelmi büntetésben 

 

A másik iskolába áthelyezést a 2012/2013. tanévben nagyobb számban alkalmazták a 

köznevelési intézmények. 

 

„Osztályfőnök jelentése alapján alkoholfogyasztás miatt beszéde, járása bizonytalan volt 

ezzel megsértette a házirendet.” 
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„A tanuló súlyosan megsértette iskolánk házirendjét. kollégiumban való alkoholfogyasztás, 

majd másnap az iskolába való alkoholos állapotban való megjelenés, illetve tiszteletlen 

magatartás miatt.” 

„Tanuló iskolai rendezvényre ismeretlen eredetű, pacsmagolt alkoholt hozott, mellyel társait 

a mosdóban elbújva megkínált. Az egyik gyermek rosszul lett.” 

„A 12 éves fiú alkoholtartalmú italt (gyümölcs ízű sör) fogyasztott a szünetben.” 

„Iskolán kívül, tanítás előtt pszicho-aktív szert használt, annak hatása alatt jelent meg az 

iskolában” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata a kedvezmények megvonása 

fegyelmi büntetésben 

 

A 2014/2015. tanévben megemelkedett a tiltott szerek alkalmazásért a kedvezmények, 

juttatások megvonásában részesített tanulók száma. 

 

„2013. február 20.-án az őt felügyelő nevelők a 8. osztályos fiú fizikális állapotát látva, 

orvoshoz küldték, ahol kiderült, hogy az iskola területére behozott több szem nyugtatót társai 

előtt bevette, és rosszul lett tőle.” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata az eltiltás a tanév 

folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

A három vizsgált tanévben összesen 12 tanulót tiltottak el a tanév folytatásától, élvezeti 

szerek használata miatt. 

 

„A tanuló az iskola területén alkoholt fogyasztott és értékesített. Alkoholos állapotban 

viselkedésével zavarta az óra menetét.” 

„A tanuló ismeretlen szer hatására két alkalommal is rosszul lett az iskolában. Egy ízben 

gyámja, majd a mentő szállította el. Igazolatlanul is többször hiányzott, öngyújtóval 

megégette osztálytársát, egy másikat megvert.” 

 

Alkohol, drog birtoklása, árusítása, fogyasztása/használata a kizárás az iskolából 

fegyelmi büntetésben 

 

A tiltott élvezeti szerek használata miatt iskolából kizárt tanulók száma a három év alatt 

megháromszorozódott. 

 

Alkoholfogyasztás 

 

„A tanműhelybe 20 perc késéssel jelent meg olyan állapotban, hogy a gyakorlati foglalkozást 

nem tudta elkezdeni. Rosszul lett, hányt. Az oktató beküldte az iskolába, de ő társaival együtt 

ehelyett a városban csavargott. Az órákon tűrhetetlen a magatartása.” 

„Iskolai Házirend sorozatos megszegése, szeszes ital behozatala az iskolába, alkoholos 

állapotban való megjelenés az iskolában, orvosi igazolás meghamisítása, tettestársként való 

részvétel lopásban, igazolatlan mulasztások.” 

„A tanuló az iskola területére alkoholos italt hozott későbbi elfogyasztás céljából. A portán 

szembeszállt a feladatát teljesítő portással, csak az igazgatói irodában adta át az italokat 

megőrzésre. A jegyzőkönyv felvételekor, a meghallgatása során elismerte tettét.” 

„Vizsgakonzultáción italos állapotban jelent meg.” 
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Tudatmódosító szerek használata 

 

„Az iskola tanulóinak tudatmódosító szert hozott.” 

„Az iskolában drogos cigarettát fogyasztott, amitől rosszul lett.” 

„Kábító hatású szert fogyasztott az iskolában. Két alkalommal mentővel kellett kórházba 

szállíttatni. Egyik alkalommal rendőrségi vizsgálat is történt. Iskolai kilépőt hamisított.” 

„Az iskolában olyan cigarettát adott iskolatársának, amelytől az rosszul lett annyira, hogy 

mentő szállította kórházba.” 

„2014. október 16-án az iskolai foglalkozások szünetében egyik társával a fiú mosdóban 

cigarettát szívtak, amiben a nap során megvásárolt tudatmódosító szert tekertek. Ennek 

következtében egyikük rosszul lett, nem jelentek meg a tanítási órán, és engedély nélkül 

elhagyták az iskola épületét.” 

„Tudatmódosító szert fogyasztott és cigarettájával megkínálta egy osztálytársát is.” 

„Ellenőrzőjében drogot találtunk. Magatartásával megszegte az iskola házirendjét és a 

fennálló jogrendet.” 

 

6.8. Súlyos tulajdon elleni vétség 

 

A súlyos tulajdon elleni vétség miatt indított fegyelmi eljárások száma a három vizsgált 

tanévben szinte azonos 1,87-1,97 % között változik. A tulajdon elleni elkövetett vétségek 

három fő kategóriába csoportosíthatók: iskolai tulajdonmegsértése, tanműhelyben, vagy 

gyakorló helyen elkövetett jogsértés, tanulótársak tárgyainak eltulajdonítása. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Súlyos tulajdon elleni vétség 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 16 15,38% 13 15,66% 8 12,12% 

Szigorú megrovás 27 25,96% 16 19,28% 28 42,42% 

Áthelyezés másik osztályba 2 1,92% 1 1,20% 0 0,00% 

Áthelyezés másik iskolába 13 12,50% 8 9,64% 3 4,55% 

Kedvezmények megvonása 3 2,88% 5 6,02% 3 4,55% 

Eltiltás a tanév folytatásától 6 5,77% 10 12,05% 1 1,52% 

Kizárás 37 35,58% 30 36,14% 23 34,85% 

Összes 104 100,00% 83 100,00% 66 100,00% 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Tulajdon elleni jogsértések miatt indult fegyelmi vétségek 12-15 %-ában megrovás fegyelmi 

büntetést szabtak ki. 

 

Szakmai gyakorlat 

 

„A szakmai műhelyében eltulajdonított nagyobb összeget, melynek tényét először beismerte 

majd tagadta.” 
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„Gyakorlati helyen szekrény feltörése és a benne lévő hangszóró eltulajdonításában való 

részvétel.” 

„Csontozó kés eltulajdonítása.” 

 

Tanulótársak megkárosítása 

 

„Kisebb tanulóktól pénzt kértek, ha nem adtak erőszakkal elvették.” 

„Tanulótársa ékszerét eltulajdonította, majd értékesítés céljából továbbadta.” 

„Tanulótársak buszbérletének eltulajdonítása (10 db) és értékesítése haszonszerzés céljából.” 

„Az intézmény 5. osztályos tanulója 2013.10.08-án, az intézmény által szervezett 

„sportrendezvény látogatás alkalmával a helyszínen eltulajdonított egy nagy értékű 

mobiltelefont.” 

„A tanuló eltulajdonított társától pénzt.” 

„Osztálytársa szekrényének a pótkulcsát magához vette, majd ennek a kulcsnak a segítségével 

több apróságot tulajdonított el a szekrényből.”  

 

Iskolai eszközök eltulajdonítása 

 

„A tanuló két társával együtt tanóra alatt bement egy üres terembe, majd a tanári asztalról 

elvették a diákigazolványok érvényesítésére használt matricák ívét. Amikor visszaadták azt, az 

egyik matrica hiányzott.” 

„Számítástechnikai teremből eltulajdonított 2 db. memóriakártyát.” 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

A tulajdon ellen elkövetett jogsértések miatt kiszabott szigorú megrovás fegyelmi büntetések 

száma a 2014/2015. tanévben jelentősen megemelkedett. 

 

„A nyári gyakorlat alatt elkövetett terménylopás.” 

„Az informatika teremből három memóriát tulajdonított el a tanuló.” 

„A tanműhelyi oktatási célú fém alapanyag eltulajdonítása, ezzel az iskola megkárosítása.” 

Az iskola tulajdonában lévő elektromos kábeleket eltulajdonította.” 

„Nyári gyakorlaton munkatársától cigarettát lopott, a foglalkoztató cég felmondta a 

tanulószerződést.” 

„Korábban három alkalommal tulajdonított el telefont, ezért nem történt egyeztető eljárás. 

Mivel előre láthatta cselekményének károsító következményét, és kívánta is annak 

bekövetkezését, megállapítható a közvetlen szándék.” 

„A tanuló az iskola tulajdonát képező illemhelyen a villanykapcsoló vezetékét elvágta, ezzel 

veszélyeztetve saját és mások testi épségét, egészségét.” 

„A tanuló szakmai gyakorlaton 4 darab árucikket tulajdonított el. Tettéről jegyzőkönyv 

készült.” 

„Az öltözőben rendszeresen meglopta iskolatársait.” 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

Tulajdon elleni jogsértés miatt, a három tanévben összesen három tanulót helyeztek át másik 

osztályba.
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„Gyógytestnevelés óra után a leadott Samsung Galaxi telefonról azt állította, hogy az övé, 

majd megpróbálta azt értékesíteni. A szülők hatására a telefont visszaszolgáltatta a 

tulajdonosának.” 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

A tulajdon megsértése miatt minden tanévben egyre kevesebb tanulót helyeztek át másik 

iskolába. 

 

„A tanuló 17 éves, magántanuló. Egyik nap konzultációra bejött az iskolába. A 6. óra után 

távozott egyik fiú osztálytársával, akivel ellopták osztálytársuk mobiltelefonját. A telefont a 

zálogházba vitték (zálogházi cédula a tanulónál volt), és az érte kapott 3500 Ft-ot 

elköltötték.” 

„A tanuló a munkahelyén ellenérték nélkül elvett 2 db csokoládét, és kisebb pénzösszeget.” 

„Tangazdasági öltözőben a gyakorlat során egy dolgozó cipőjét eltulajdonította.” 

„A tanuló több esetben tulajdonított el készpénzt a pedagógusoktól, összesen 51 700 Ft 

értékben. Az utolsó lopás alkalmával egyértelmű volt a tanuló személye, és azonnal hívtuk a 

rendőrséget, akik tetten is érték.  A gyermek bevallotta a sorozatos lopásokat. Az ügyet a 

rendőrség kezelte a továbbiakban. Fegyelmi eljárás megindítására a szabálysértési eljárás 

lezárását követően került sor.” 

„A tanuló benyitott az egyik üres terembe, ahol a tanári asztalnál talált táskába belenyúlt és 

kivett belőle 5.000,- Ft-ot.” 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

 

A kedvezmények megvonása fegyelmi büntetés kivételes estekben alkalmazható a tulajdon 

megsértése miatt indított fegyelmi eljárásokban. 

 

„Több osztálytársával kárt okozott a DÖK irodában, az ott tárolt üdítőből eltulajdonítottak.” 

„2015.02.23-án eltűnt osztálytársa pénztárcája. Azonnal keresni kezdtük. A gyerekek a padra 

tették táskájuk tartalmát, és a szekrényeket is átnéztük. Ekkor a gyermek szekrényben lévő 

rajzdobozából előkerült a keresett pénztárca. A szünetben a fent említett diák egyedül 

tartózkodott a teremben, és óra elején két társa látta, amikor dobozát betette a szekrénybe. Ez 

azért tűnt fel nekik, mert korábban mindig a padjában tartotta a dobozt. A pénztárca 

megtalálása után a fiú állította, hogy két hete nem nyúlt a dobozához. később azt mondta, 

hogy azért vette el a pénztárcát, mert a társa címét kereste benne. A kutatás alatt egy szóval 

sem jelezte, hogy tudomása lenne a keresett holmi hollétéről. A fegyelmi eljárás során 

bebizonyosodott, hogy a 13 éves 6. osztályos tanuló a terhére rótt cselekményt elkövette, 

beismerte, hogy ő vette el a pénztárcát.” 

 

Súlyos tulajdon elleni vétség az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

A magán és köztulajdon ellen elkövetett jogsértések miatt a vizsgált tanévekben változó 

arányban tiltották el a tanulókat a tanév folytatásától. 

 

„A tanuló két osztálytársával együtt a tanteremben lévő 3 számítógépből kiszerelte a 

memória-kártyákat és otthonról hozottakra cserélte ki.” 

„A tanuló lőfegyvert hozott az iskolába (állítása szerint több alkalommal), melyhez 

iskolatársai éles lőszert is behoztak.” 
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Súlyos tulajdon elleni vétség a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A tulajdon ellen elkövetett jogsértő magatartás miatt a tanulók egyharmadát az iskolák 

kizárták. 

 

„Eleinte "csak" társait lopta meg, később tanárait is. Az évek során az esetek egyre 

súlyosbodtak.” 

„A tanuló osztálytársai szeme láttára kilopott 2000 forintot osztálytársa pénztárcájából.” 

„Az iskola épületében június 9-én vasárnap, az istentisztelet ideje alatt 3 diák, az egyik 

emeleti terem ajtaját felfeszítette, ahonnan egy számológépet és egyéb tárgyakat hoztak el, 

majd másik két terem felfeszítését is megkísérelték.” 

„Internetes játék hozzáférési jelszavát árusította társai körében, majd nemfizetés esetén 

naponta emelte az árat ( uzsora) és fizikai megtorlást helyezett kilátásba.” 

„2 női blúzt ellopott a tanboltból.” 

„Az eljárás célja az volt, hogy lezárja az iskola épületében induló, 2014. április 28.-án kora 

délután történt betöréses lopással folytatódó, majd rendőrségi eljárás kezdeményezésével 

zárult fegyelemsértés ügyét.  A fegyelmi tárgyalás előtt egyeztető tárgyalás zajlott le az 

érintett felek között.  A fegyelmi bizottság a képviselő szülők jelenlétében meghallgatta az 

elkövető tanuló és tettestársa vallomást. Az elmondottakból kiderült, hogy az elkövető kivette 

az iskolában osztálytársnője táskájából a lakáskulcsot, majd mind a hárman elmentek a 

meglopott kislány lakására, ahol két kísérő lány a kapuban várt. A lakásba kulccsal bement, 

elvette osztálytársnője szobájából a laptopot, majd a kulcsot valamelyik utcai kukába dobta. A 

laptoppal később már egyedül a Keleti Pályaudvarra ment, ahol 25000 Ft-ért eladta a gépet. 

A pénz egy részéből dohányt, ékszereket vett, a másik részét a lakásán rejtette el. A bizottság 

minden lehetséges körülményt mérlegelve megállapította, hogy az elkövető diák azon túl, hogy 

már eddig is többször sértette meg az iskola, az iskolai közösség erkölcsi értékrendje ellen is 

súlyosan vétett, ezért a cselekmény súlyosságára tekintettel a fenti szigorú fegyelmi büntetés 

kiszabását javasolta. Az ügyben a sértett rendőrségi feljelentést tett. December 11-én újabb 

pénz tűnt el iskolánk egyik diákjától, amelyet nála találtunk meg. A második esetben nem 

történt feljelentés.” 

„A gyakorlati helyről elvitt három szál kolbászt.” 

„Az 5. osztályos tanuló 2014 szeptemberében érkezett iskolánkba. Nagyfokú szociális 

kompetenciával rendelkező osztályközösségbe került, nagy szeretettel fogadták társai. Ennek 

ellenére mindennapossá váltak a verekedések. Majd az iskola kerékpár tárolójából 

eltulajdonított előre megfontolt szándékkal egy kerékpárt. Az érintett gyermek szülei 

feljelentést tettek és rendőrségi nyomozás indult, mely során bizonyítást nyert a lopás. 

A tanuló több alkalommal különböző módokon árucikkeket tulajdonított el az iskola 

tanboltjából. Két ízben illetéktelenül nyitotta ki a bolt pénztárát és abban kevesebb pénzt 

helyezett el, mint amibe az árucikk került. Egy alkalommal pedig a leemelt árucikkel fizetés 

nélkül távozott.” 

 

6.9. Tiltott eszköz használata 

 

Az iskolában tiltott eszközök használata miatt indított eljárások aránya a három vizsgálati 

tanévben állandó 2,11 %-2,48 % között volt. Az esetek száma első két tanévben szinte 

azonos, a 2014/2015. tanévben az eljárások számszerűleg csökkentek. 
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Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Tiltott eszköz használata 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 52 45,61% 47 42,73% 14 19,18% 

Szigorú megrovás 43 37,72% 28 25,45% 24 32,88% 

Áthelyezés másik osztályba 0 0,00% 1 0,91% 3 4,11% 

Áthelyezés másik iskolába 10 8,77% 4 3,64% 2 2,74% 

Kedvezmények megvonása 0 0,00% 4 3,64% 5 6,85% 

Eltiltás a tanév folytatásától 0 0,00% 7 6,36% 3 4,11% 

Kizárás 9 7,89% 19 17,27% 22 30,14% 

Összes 114 100,00% 110 100,00% 73 100,00% 

 

Tiltott eszköz használata a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Az első két tanévben a tiltott eszközök használatért az iskolák az eljárások többségében 

megrovás fegyelmi büntetést állapítottak meg.  

 

„Tiltott jelkép használata” 

„Matematika órán mobil telefonos felvételt készített az óráról. A felvételt a szünetben 

lejátszotta osztálytársainak.” 

„Mobiltelefonnal az óra alatt osztálytársairól és tanáráról videofelvételt készített azok 

beleegyezése nélkül, majd feltöltötte a világhálóra, megsértve azok személyiségi jogait.” 

Dolgozatírás alkalmával a telefonját használta.” 

„Tanítási óra alatt fülhallgatóján keresztül zenét hallgatott. A szaktanár utasításának nem tett 

eleget.” 

„Az intézmény tulajdonában lévő laptop engedély nélküli használata.” 

„A fegyelmi alá vont 2/10. G osztályos tanuló több alkalommal elektromos cigarettát használt 

az iskola területén. Ezt a tényt a tanuló elismerte.” 

 

Tiltott eszköz használata a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

Tiltott eszköz használatért az iskolák legnagyobb arányban szigorú megrovás fegyelmi 

büntetést szabtak ki. 

 

„A helyi boltban sósavat vásárolt, ki akarta próbálni, hogy alufólia hozzáadásával milyen 

reakció következik be.” 

„A tanuló a házirendet súlyosan megsértve tűzzel játszott az órán, veszélyeztetve társa testi 

épségét.” 

„A tanuló paprikasprét használt a tanteremben. Az irritáció kellemetlenséget okozott 

tanulóknak és tanároknak. A történtek után aznap már nem lehetett használni azt a tantermet. 

A tanuló megkérte tanulótársait, hogy ne beszéljenek a történtekről. Mivel a tanulók féltek 

tőle, nem nagyon akarták elárulni, hogy miért van olyan szúrós szag a tanteremben.” 

„A tanuló az udvaron, óraközi szünetben, meggyújtott egy tekercs wc papírt.” 
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„Társaival szemben agresszíven viselkedett, előttük késsel hadonászott, testi épségüket 

veszélyeztette, ellenük fegyelmi vétséget követett el. Házirend szabályait többszörösen 

megszegte.” 

„Tiltott pirotechnikai eszközök használata az intézmény udvarán.” 

„Kulcstartóra fűzhető kisméretű zsebkéssel enyhén megsebesítette az őt provokáló 

osztálytársát.” 

 

Tiltott eszköz használata a másik osztályba helyezés fegyelmi büntetésben 

 

A három tanévben tiltott eszköz használata miatt összesen négy tanulót helyeztek át másik 

osztályba. 

 

„2014. március 25-én a testnevelés óra végén, bicskával karistolta a WC ajtót. Felszólításra 

sem volt hajlandó átadni a kést. Fegyelmezetlen magatartásával zavarja az órát, más óráról 

kimegy és bejön a testnevelés órákra.” 

„A tanuló mobiltelefonnal készített videó felvételt több órán, több pedagógusról. Ezeket 

megosztotta, megszerkesztette, mellyel megsértette a pedagógusok emberi méltóságát és a 

Házirendet.” 

 

Tiltott eszköz használata az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

A tanévek során egyre kevesebb tanulót helyeztek át másik iskolába tiltott eszközök 

használata miatt. 

 

„A dezodorból kifújt gázt meggyújtotta és osztálytársára irányította a lángot.” 

 

Kedvezmények megvonása tiltott eszközhasználat miatt nem történt. 
 

Tiltott eszköz használata az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

A 2012/2013. tanévben tiltott eszközök iskolai használata miatt egyetlen tanulót sem tiltottak 

el a tanév folytatásától. A rendelkezésre álló információk alapján a későbbi két tanévben 

összesen tíz estben alkalmazták a fegyelmi büntetést. 

 

„A tanuló a tanórai szünetben égő papírrepülőt dobott az iskola lapos tetejére. Iskolánk 

kiemelten tűzveszélyes hely, ezért ez súlyos fegyelmi vétség.” 

„A tanuló terhére róható súlyos kötelességszegés: a házirend megszegése azáltal, hogy 

veszélyes eszközt állított elő és hozott működésbe az iskolában, ezzel súlyosan veszélyeztette 

egy nagy létszámú rendezvény során saját maga és mások testi épségét.” 

 

Tiltott eszköz használata a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A tiltott eszközök használata miatt kizárás fegyelmi büntetésben részesített tanulók aránya 

mindegyik tanévben jelentősen növekedett, ami egyben számszerű növekedést is jelent. A 

2014/2015. tanévre meghaladta a 30 %-ot. 

 

„A kiválasztott oka nem a szó szoros értelmében vett "tiltott eszköz".  Közokirat hamisítás, a 

tanári kód megszerzésével osztályzatokat írt be az e-naplóba.” 

„A tanuló nézeteltérésbe keveredett egyik osztálytársával és a vita hevében bicskát nyitott.” 
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Rendszeresen megsértette iskolánk Házirendjét, zavarta a tanítást, ezért 2014. február 17-én 

fegyelmi tárgyalása volt. Dávid viselkedése kezdetben javult, de ismét súlyosan vétett iskolánk 

Házirendje ellen, jogtalanul használta iskolánk internet hálózatát. Magatartásával továbbra 

sem követi iskolánk katolikus szellemiségét, korábbi vétségeiért a fegyelmezési fokozatokat 

megkapta, de változás nem történt.” 

„Tiltott pirotechnikai eszközök használata az intézmény udvarán.” 

„Csoportosan elkövetett fegyelmi vétség a gyakorlati munkahelyen. Engedély nélküli 

tűzgyújtás.” 

 

6.10. Iskolán kívül tanúsított magatartás 

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a köznevelési intézmények a tanulók 

iskolán kívül tanúsított magtartása miatt nem kezdeményezhetnek a tanulók ellen fegyelmi 

eljárást. Előfordultak olyan okok, melyek következtében az iskola nem tudta elkerülni a 

fegyelmi eljárás keretében történő vizsgálatot. Az egyházi köznevelési intézményeknek 

törvényes lehetősége van az iskola szellemiségét követő viselkedési szabályok és 

kötelezettségek előírására, melyek megsértése jogszerűen szankcionálható [Nkt. 32. § (1) f)-g) 

pontok]. Valamennyi tanévben, ha csekély mértékben is indítottak a tanulók ellen fegyelmi 

eljárást, ami azt jelenti, hogy az összes eljárás évenkénti számához viszonyítva nem érte el az 

1 %-ot. 

 

Fegyelmi eljárás megindításának oka 

Iskolán kívül tanúsított magatartás 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 7 21,88% 8 30,77% 5 16,67% 

Szigorú megrovás 6 18,75% 13 50,00% 8 26,67% 

Áthelyezés másik osztályba 2 6,25% 1 3,85% 1 3,33% 

Áthelyezés másik iskolába 5 15,63% 0 0,00% 4 13,33% 

Kedvezmények megvonása 2 6,25% 0 0,00% 5 16,67% 

Eltiltás a tanév folytatásától 2 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 

Kizárás 8 25,00% 4 15,38% 7 23,33% 

Összes 32 100,00% 26 100,00% 30 100,00% 

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„Rossz érdemjegy miatt a facebook-on sértő megjegyzéseket tett a tanító szaktanárra.” 

„Nyilvános helyen az egyházi iskola által elvárt erkölcsi értékeket megsértve viselkedett.” 

„Gyakorlati hely elhagyása és egy környéki lakossal való konfliktusba kerülés.” 

„A tanuló egy társával tanítási időben az ablakon bemászva megzavarta a művelődési ház 

néptánc foglalkozását, ezzel az ott tartózkodó oktatót és gyermekeket akadályozta 

tevékenységükben, közreműködött a jelenlévőkkel szembeni tiszteletlen magatartásban, más 

iskola tanulóközösségének megsértésében.” 

„Nyilvános helyen az intézmény rosszhírét keltette.” 
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Iskolán kívül tanúsított magatartás a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A templomlátogatási igazolás hamisítása.” 

„Gyakorlati hely elhagyása és egy környéki lakossal való konfliktusba kerülés.” 

„Az iskolából hazafelé menet a szentendrei HÉV állomáson egy másik tanulóval 

összeverekedett. Az ütlegelés eldurvult csak külső segítséggel lehetett szétválasztani őket.” 

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

„Az órai magatartásával ismétlődő problémák voltak, osztálykiránduláson helytelenül 

viselkedett.” 

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

„Barátaival közösen iskolatársait az úton megállították, megfenyegették, a náluk lévő 

értékeiktől megfosztották.” 

„A tanuló engedély nélkül távozott az iskolából, majd a Városi Művelődési ház elől a 

mentőnek kellett a kórház gyerekosztályára szállítania, mert tiltott szerek fogyasztása miatt 

súlyos állapotba került. Ezzel meghiúsította évfolyamtársa szalagavatós tánc bemutatóját.” 

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

 

„A tanuló egy volt osztálytársával együtt, az iskolán kívüli időben trágár szavakat írt fel az 

iskola bejárati ajtajára, az iskolában tanító egyik pedagógusról.” 

„Három tanuló 2015. március 30.-án fizetés nélkül próbált meg kihozni néhány eladó 

ruhadarabot az egyik Bevásárlóközpontból. A biztonsági őrök észlelték a lopási kísérletet, és 

megállították a három lányt, felszólítva Őket az eltulajdonított áruk visszaszolgáltatására.” 

„A tanuló a kollégiumi létszámellenőrzés után szobáját az ablakon keresztül elhagyta, egy 20 

km-re lévő városba ment, ahonnan a reggeli ébresztés előtt tért vissza a kollégiumi szobájába, 

szintén az ablakon keresztül.” 

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

„A diák a gyakorlati munkahelyéről eltulajdonított 2 dl-es kis üveges vodkát. Az üveget 

megtalálták és beismerő vallomást tett a munkahelyi vizsgálat után. Magatartásával már 

többször megszegte az iskola házirendjét a korábbi fegyelmező intézkedések eredményt nem 

hoztak A tanuló tettével az iskola és tanulótársai jó hírnevét is sértette.” 

 

A 2013/2014., és a 2014/2015. tanévben nem volt, eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi 

büntetés iskolán kívül tanúsított magatartás miatt.  

 

Iskolán kívül tanúsított magatartás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

„Az utcán rendbontóan viselkedik és a környékbeli boltokból sokan panaszkodtak, illetve 

tanáraival szemben rendkívül szemtelen és durva modorú.” 

„E-mailen keresztül több alkalommal zaklatott gyalázkodó hangnemben egy pedagógust egy 

osztálytársa nevében.” 

„Nevezett tanuló egy közösségi oldalon iskolánk igazgatóját megsértette. Tiszteletlen 

viselkedését folytatta az egyik pedagógus kollégával szemben is.” 
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7. A fegyelmi eljárás lefolytatása 

A köznevelési intézményekben indított tanulói fegyelmi eljárások lebonyolításának szabályait 

a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 56-57. §-a részletesen 

előírja. 

 

A szülő értesítése 

Az iskola fegyelmi eljárás megindításáról a szülőt értesíteni köteles. A rendelet 56. § (1) 

bekezdés értelmében a kiskorú tanuló ellen indított fegyelmi eljárásokba a szülőt, gondviselőt 

be kell vonni. Az értesítésben a rendelet 56. § (2) bekezdésének megfelelően közölni kell a 

tárgyalás időpontját. A tájékoztatás idejét a hivatkozott jogszabály oly módon jelöli meg, 

hogy a szülőnek a tárgyalás időpontjáról legalább nyolc nappal előtte értesülni kell. 

Az iskolák a szülőket a gyermeküket érintő fegyelmi eljárásról értesítették, ill. a nagykorú 

tanulókat is írásban tájékoztatták. Az ellenőrzési mintában szereplő 13 172 fegyelmi 

eljárásról, a rendelkezésre álló információk alapján az érintettek értesültek. 

Az értesítési kötelezettség időpontjának meghatározásában az iskolák eltérő gyakorlatot 

követtek: 

 - az eljárás megindításával egy időben értesítést küldtek, 

 - az étesítés megelőzte a fegyelmi eljárás megindítását, 

 - a fegyelmi eljárás megindítását követően küldték meg az értesítést. 

A tapasztalatok alapján a különböző értelmezések miatt alakult ki a változó gyakorlat. Az 

igazolatlan hiányzás miatt indított fegyelmi eljárásokban, akár hónapokkal az eljárás 

megindítása előtt megtörtént a tájékoztatás, amelyben az iskola igazgatója ismételt hiányzás 

esetén kilátásba helyezte a fegyelmi eljárást, ezt követően a további értesítésre nem került sor. 

Sajátos helyzetet teremtettek azok a fegyelmi eljárások, melyekben ismételt tárgyaláson 

hozzák meg a döntést. Ezekben az esetekben legalább két értesítésre volt szükség. 

Az iskolák csak úgy tudtak az értesítés jogszabályi követelményének eleget tenni, ha a 

fegyelmi eljárás megindításáról értesítették a szülőt, egyúttal tájékoztatták a fegyelmi 

tárgyalás időpontjáról is. Azokban a helyzetekben, amikor a tárgyalás szükségessége, vagy 

annak időpontja bizonytalan maradt, az eljárás megindításáról szóló levélben csak jelezhető, 

volt, hogy az érintett a fegyelmi tárgyalásról később kap értesítést. 

 

Az iskola akkor köteles más szervezetet is értesíteni a fegyelmi eljárásról, ha a 

tanulószerződéssel rendelkező tanuló a fegyelmi vétséget a gyakorlati képzés biztosító 

munkahelyén követte el, ekkor a rendelet 56. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes 

gazdasági kamarát is be kell vonni. 

A három tanév összes eljárásának 23 %-ába (3112 eljárás) vontak be iskolák más szervet, 

amibe nem kizárólag a jogszabályban kötelezően előírt gazdasági kamara értendő. Az 

intézmények a hatékony és hosszú távú konfliktuskezelés érdekében bevonták a gyermekjóléti 

szolgálatot, a családgondozót, kérték a rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársának 

közreműködését. 

Gyakran előfordult, hogy az iskolai diákönkormányzatot tüntették fel, mint az eljárásban 

résztvevő más szervezetet. 
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Fegyelmi Eljárások 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

2012/2013. Tanév 

  

Egyeztető 

eljárás 

Tanuló 

meghallgatás

a 

Tárgyalás 

Össze

s db % db % db % 

Megrovás 1103 257 23,30% 1015 92,02% 982 89,03% 

Szigorú megrovás 1812 440 24,28% 1665 91,89% 1709 94,32% 

Áthelyezés másik osztályba 202 32 15,84% 187 92,57% 198 98,02% 

Áthelyezés másik iskolába 845 227 26,86% 772 91,36% 820 97,04% 

Kedvezmények csökkentése, 

megvonása 48 23 47,92% 45 
93,75% 

38 79,17% 

Eltiltás a tanév folytatásától 253 46 18,18% 194 76,68% 242 95,65% 

Kizárás az iskolából 1017 262 25,76% 903 88,79% 963 94,69% 

Összes 5280 1287 

24,38

% 4781 

90,55

% 4952 

93,79

% 

2013/2014. tanév 

Megrovás 929 251 27,02% 879 94,62% 875 94,19% 

Szigorú megrovás 1430 353 24,69% 1284 89,79% 1359 95,03% 

Áthelyezés másik osztályba 86 33 38,37% 78 90,70% 77 89,53% 

Áthelyezés másik iskolába 414 130 31,40% 376 90,82% 398 96,14% 

Kedvezmények csökkentése, 

megvonása 52 27 51,92% 50 96,15% 45 86,54% 

Eltiltás a tanév folytatásától 228 55 24,12% 185 81,14% 214 93,86% 

Kizárás az iskolából 1289 313 24,28% 1138 88,29% 1222 94,80% 

Összes 4428 

116

2 26,24% 3990 

90,11

% 4190 

94,63

% 

2014/2015. tanév 

Megrovás 657 144 21,92% 620 94,37% 622 94,67% 

Szigorú megrovás 1168 276 23,63% 1049 89,81% 1102 94,35% 

Áthelyezés másik osztályba 75 25 33,33% 67 89,33% 72 96,00% 

Áthelyezés másik iskolába 253 67 26,48% 211 83,40% 240 94,86% 

Kedvezmények csökkentése, 

megvonása 61 33 54,10% 58 95,08% 58 95,08% 

Eltiltás a tanév folytatásától 186 53 28,49% 165 88,71% 184 98,92% 

Kizárás az iskolából 1064 287 26,97% 945 88,82% 1020 95,86% 

Összes 3464 885 25,55% 3115 

89,92

% 3298 

95,21

% 

 

Egyeztető eljárás 

A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására a 

rendelet 53. § (2)-(5) bekezdésében és az 54. §-ban meghatározott szabályok szerint. Az 

egyeztetés feltétele, hogy a sértett és a kötelességszegéssel gyanúsított, vagy a törvényes 

képviselőjük egyetértsen a fegyelmi eljárást megelőző mediációs jellegű megállapodás 

kezdeményezésében. A fegyelmi eljárás okait bemutató elemzésünkben hivatkozunk arra, 

hogy előfordult, amikor a sértett fél kifejezetten elutasította az egyeztetést, és ragaszkodott a 

fegyelmi eljárás lefolytatásához. A rendelkezésre álló információk szerint a három év 
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eljárásainak negyed részét előzte meg egyeztetés. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai 

alapján az iskolák az előzetes egyeztetést tágan értelmezték, beletartozónak tekintettek 

minden előzetes problémakezelésre irányuló kezdeményezést: szülővel, 

kötelezettségszegéssel gyanúsított tanulóval, tanulótársakkal folytatott tényfeltáró, értékelő 

jellegű megbeszélést. 
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A tanuló meghallgatása 

A fegyelmi vétséget elkövető, vagy azzal gyanúsított tanulót minden esetben meg kell 

hallgatni [rendelet 56. § (2a)], ez elsődleges feltétele az eljárások jogszerű lefolytatásának. 

Kiskorú tanuló esetén a meghallgatásánál biztosítani kell a szülő jelenlétét, ezért is fontos az 

iskola értesítési kötelezettségének betartása.  

Az adatközlők tájékoztatása szerint a tanulók 90 %-ának meghallgatására került sor az ellenük 

kezdeményezett fegyelmi eljárásokban. Figyelmet érdemel, hogy a meghallgatási 

aránymutató alacsonyabb a súlyos fegyelmi büntetési kategóriákban, mint az eltiltás a tanév 

folytatásától, vagy a kizárás az iskolából. Nagyon sok tanulót igazolatlan hiányzásai, vagy az 

iskola területén folytatott dohányzás miatt többször meghallgatták, próbálták velük megértetni 

jogsértésük következményeit. Az elkövetett kötelezettségszegésről értesítették a szülőt, és 

kilátásba helyezték a szükségesnek tartott fegyelmi büntetés kiszabását. Ezekben az esetekben 

az eljárás keretében nem történt újabb meghallgatás. 

 

A fegyelmi tárgyalás 

A fegyelmi eljárások jogszerűen lefolytathatók tárgyalással, vagy tárgyalás nélkül a rendelet 

56. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A többször említett igazolatlan hiányzások 

tipikusan olyan fegyelmi vétségek melyek nem igényeltek külön tényfeltárást, és a 

dokumentáltság következtében, a tanuló sem tudta tagadni hiányzásainak megtörténtét, a 

fegyelmi büntetés tárgyalás nélkül is kiszabható volt. 

A fegyelmi eljárások 94-95 %-át tárgyalással folytatták le, az aránymutató minden évben – 

átlagosan 4-5 %-kal – magasabb, a tanulók meghallgatásának arányánál. A látszólagos 

ellentmondásra magyarázatul szolgálnak azok a fegyelmi tárgyalások, melyeken sem a tanuló 

sem a törvényes képviselője nem jelent meg, és ismételt fegyelmi tárgyaláson az érintettek 

távollétében hozták meg a döntést. 
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Más személy képviselete 

Átlagosan az évente lefolytatott fegyelmi eljárok 15 %-ában fordult elő, hogy más személy 

képviselte a tanulót, aki lehetett meghatalmazással rendelkező családtag, egyéb hozzátartozó, 

kivételes esetekben képviselettel megbízott ügyvéd. Tapasztalataink szerint az átmeneti, vagy 

tartós védelembe vett tanulók ellen indított fegyelmi eljárásokban eljáró gyámot is az iskolák 

más személynek tekintették. 

 

Fegyelmi bizottság megszervezése 

A fegyelmi eljárást legalább háromtagú bizottság folytatja le a rendelet 56. § (5) bekezdése 

szerint. A közölt adatok alapján valamennyi tanévben a fegyelmi ügyek 95-96 %-ának 

kivizsgálását jogszerűen megszervezett bizottságokra bízták. Előfordult, hogy az eljárásokat 

öt-héttagú bizottság bonyolította le. 
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8. A fegyelmi büntetések 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott 

alábbi fegyelmi büntetéseket alkalmazhatják az iskolák: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

Az általános iskolák és szakiskolák a három vizsgált tanévben, 13172 fegyelmi büntetés 

kiszabásával végződött eljárásról közöltek adatot. 

 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Megrovás 1103 20,89% 929 20,98% 657 18,97% 

Szigorú megrovás 1812 34,32% 1430 32,29% 1168 33,72% 

Áthelyezés másik osztályba 202 3,83% 86 1,94% 75 2,17% 

Áthelyezés másik iskolába 845 16,00% 414 9,35% 253 7,30% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 48 0,91% 52 1,17% 61 1,76% 

Eltiltás a tanév folytatásától 253 4,79% 228 5,15% 186 5,37% 

Kizárás az iskolából 1017 19,26% 1289 29,11% 1064 30,72% 

Összes 5280 100,00% 4428 100,00% 3464 100,00% 

 

Az általános iskolákban és szakiskolákban a vizsgálat három tanévében a fegyelmi büntetéssel 

lezárt eljárások száma csökkent. A 2012/2013. tanévhez viszonyítva, a következő évben 17 

%-kal kevesebb volt a fegyelmi büntetések száma. A tendencia tovább folytatódott, a 

2014/2015. tanévben az előző évhez mérten 22 %-os csökkenés tapasztalható. A három 

oktatási év alatt összesen 35 %-kal csökkent a két intézménytípusban a fegyelmi büntetést 

megállapító eljárások száma.  

Az egyes fegyelmi büntetési kategóriák tanévek közötti megoszlásában változó folyamatok 

tapasztalhatóak.  

A vizsgált három évben a megrovás büntetés, az összes fegyelmi büntetés 20 %-ában 

állandósult. A szigorú megrovás büntetések éves aránya is stabilan 33-34 % maradt. A 

helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján nem zárható ki, hogy a két büntetési kategóriába 

egyes intézmények az iskolákban alkalmazott fegyelmező intézkedéseket – például az 

igazgatói megrovást – is belesorolták. 

A másik osztályba áthelyezés fegyelmi büntetést az iskolák, a kiinduló év viszonylag 

nagyszámú előfordulásához képest a későbbiek során ritkábban alkalmazták. A nevelési és 

képzési feltételek figyelembe vételével a tanulók 1-2 %-a helyezhető át intézményen belül 

másik osztályba. 

Fegyelmi büntetés következtében, másik iskolába helyezett tanulók aránya a 2012/2013. 

tanévben 16 %, az aránymutató évről-évre csökkent. A rendelkezésre álló adatok szerint a 

2014/2015. tanévben a tanulók 7,3 %-át fogadta be másik iskola. 

A kedvezmények, juttatások megvonásának, korlátozásának fegyelmi büntetésként történő 

alkalmazása, valamennyi tanévben az összes eljáráshoz viszonyítva 4-5 %. A köznevelési 

intézményekben kevés a büntetésként elvonható kedvezmény vagy juttatás. Az adatokból 
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megállapítható, hogy a három tanév összehasonlításában, ebben a kategóriában évente 

növekvő számú büntetést állapítottak meg. 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés súlyosan érinti a tanulók tanulmányainak 

folytatását és befejezését. Évente átlagosan a fegyelmi eljárások 5 %-ában tiltották el a 

tanulókat a tanév folytatásától. 

Kizárás fegyelmi büntetésben a 2012/2013. tanévben az eljárások nem egész 20 %-ában 

szabtak ki a büntetést. Az arány a következő tanévben 29 % fölé emelkedett, a 2014/2015. 

tanévben meghaladta a 30 %-ot. Az eljárások számának csökkenése ellenére, a tanulók száma 

a kiinduló évhez viszonyítva magasabb. 

A három büntetési kategória – áthelyezés másik iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás 

az iskolából – adataiból megállapítható, hogy a 2012/2013. tanévben a fegyelmi büntetésben 

részesített tanulók 40 %-ának, a következő tanévekben 43 %-ának tanulói jogviszonyát 

érintette a kiszabott büntetés.  

 

8.1. A fegyelmi büntetések megválasztásának szempontjai 

 

A szakmai ellenőrzés fontosnak tartotta az iskolai fegyelmi eljárások és büntetések hátterében 

meghúzódó pedagógiai célok megismerését. Az adatközlők öt szempont-típus közül 

választhatták ki, azt a célt, ami elsődlegesen meghatározta az adott fegyelmi büntetés 

kiszabását.  

Szempontok: 

 példastatuálás, 

 pedagógus és tanuló közösségvédelme, 

 közösségből eltávolítás, 

 megtorlás, 

 a tanuló védelme, 

Az öt szempontot az egyéb kategória egészítette ki, ami lehetőséget adott, további egyéni 

motívumok megjelölésére. 

8.2. A megrovás 

 

A legenyhébb fegyelmi büntetésben leggyakrabban a 2012/2013. tanévben a 16 éves 

korosztály tanulóit részesítették (28 %), őket követték a 17 évesek (22 %), a harmadik 

legnépesebb életkori csoportot a 15 évesek alkották (17 %), a 18 éves tanulók előfordulása 14 

%-os. 

A 2013/2014. tanévben továbbra is a 16 éves tanulókra róttak ki megrovást (24 %), a 17 

évesek aránya változatlan maradt. 

A 2014/2015. tanévben a 15 évesek kerültek többségbe (22 %), megelőzve a 16 éves 

tanulókat (21 %). 

Az évfolyami besorolás tekintetében, valamennyi vizsgált tanévben a szakiskola 9. 

évfolyamán tanulók aránya a legmagasabb, 47-55 % között változott, a 2014/2015. tanévben 7 

%-ot emelkedett az előfordulásuk. 

A megrovás fegyelmi büntetésben részesített általános iskolai tanulók aránya a 2013/2014. 

tanévben 10 %-ról 15 %-ra (106 főről 142 főre) növekedett. A 2014/2015. tanévben az előző 

évi arány változatlanságával (15 %) a létszám visszaállt a kezdő év szintjére (102 fő). Az 

általános iskolákban többségében a felső tagozat tanulóit vonták fegyelmi eljárás alá. Az alsó 

tagozaton évente 15-19 tanulóra róttak ki megrovás fegyelmi büntetést. Figyelemre érdemes, 

hogy a 2013/2014. tanév kivételével, mindegyik tanévben részesítettek első osztályos 

tanulókat (2-2 fő) fegyelmi megrovásban.  
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Megrovás 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 279 25,29% 302 32,51% 199 30,29% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 343 31,10% 241 25,94% 192 29,22% 

Közösségből eltávolítás 1 0,09% 1 0,11% 2 0,30% 

Megtorlás 10 0,91% 23 2,48% 13 1,98% 

A tanuló védelme 250 22,67% 245 26,37% 181 27,55% 

Egyéb 220 19,95% 117 12,59% 70 10,65% 

Összes 1103 100,00% 929 100,00% 657 100,00% 

 

Példastatuálás a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A kórházi gyakorlatra ittasan érkező lányt a nevelőtestület megrovásban részesítette, 

valamint a következő tanév elejéig, 2015. 09.01.-ig megvonták tőle a szakmai ösztöndíjat.” 

 

„Az órán való telefonhasználat megszüntetése érdekében hoztuk meg a határozatunkat. A 

tanuló és gondviselője az ismételt tárgyaláson sem jelent meg.” 

„Dolgozatíráskor a mobiltelefon használatának akartunk gátat vetni.” 

 

„A 12 éves 5. osztályos lány megfélemlítette tanulótársait, tanulmányi munkáját nem végezte, 

kiegészítő pedagógiai intézkedés: egy hétre másik tanulócsoportba helyezés, elmaradt 

tanulmányi feladatok határidőre való pótlása.” 

 

„Az agresszív 10 éves 2. osztályos halmozottan hátrányos fiú a szigorú megrovás mellett 

köteles minden nap 16 óráig bent maradni és az osztályfőnök által kijelölt feladatokat is 

elvégezni.” 

 

„A tanuló az osztálytársa által eltulajdonított, az iskola tulajdonát képező számítógépes 

alkatrészt (egeret) megvásárolta annak ellenére, hogy tudatában volt annak, hogy az említett 

tárgy lopásból származik. A szülők tudomására jutott esetet jelezték az iskola felé és a 

gyermekkel visszaküldték a tárgyat. A tanuló pedig megbánást tanúsított. Példamutató értékű 

volt a szülői eljárásmód, mely biztosíték arra, hogy a gyermek tanulmányait folytassa.” 

 

„Osztálytársával dulakodással végződött a konfliktusa. A tanulóval szemben a tanév során 

fegyelmi problémák nem voltak, de a dulakodásból –a körülmények tisztázása alapján – 

súlyos sérülés is bekövetkezhetett volna.” 

 

„A tanuló 29 órát igazolatlanul mulasztott. Elmondása szerint pénteken azért hiányzik, mert a 

kollégiumból nem akarja a nehéz táskát cipelni. de tanítás után már nem lehet elhozni a 

táskáját. A tanítási nap végén nincs türelme megvárni a 6.-7. óra végét. A szülő elmondta, 

hogy külföldön dolgozik, háromhavonta látogat haza, az édesanya a gyerekkel hetente, 

hétvégenként találkozik.” 

 

„A tanuló köteles rendszeresen tartani a kapcsolatot az iskola gyermek és ifjúságvédelmi 

felügyelőjével.” 
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„Figyelembe vette a bizottság, hogy utasításra cselekedett, nem tudhatta, hogy miért kell 

kivinnie tanulótársát az öltözőbe. Továbbá, mivel ő maga is fél a tettestől, így áldozattá vált. 

Eddigi magatartásával még nem hívta fel magára a tantestület figyelmét.” 

 

„Nevelőtestületi figyelmeztetés. A 10 éves 4. osztályos fiú szülőjét az iskolával való 

folyamatos kapcsolattartásra kötelezi.” 

 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„ A megrovás és a szülővel való elbeszélgetés hatásos volt.” 

 

„A tanuló magatartásával a továbbiakban probléma nem volt, eredményesen befejezte a 

tanévet.” 

„A tanuló megbánást tanúsított, a rendzavaró, oktatást akadályozó viselkedést elmondása 

szerint megszünteti.” 

 

„A Házirend sorozatos megszegése, valamint az iskola hírnevének rontása, erkölcsöt sértő 

magatartás.” 

 

„A 14 éves 7. osztályos fiú rendszeresen zavarja a tanítási órákat és társaival is konfliktusba 

keveredik. A gondviselő ragaszkodott a fegyelmi megtartásához, mivel ő sem bírt a 

gyermekkel. Bízott benne, hogy a tárgyalás jó hatással lesz a gyermekre.” 

 

„A tanuló tisztában van magatartásával. A fegyelmi tárgyalás kitűzése óta javult a 

magatartása. Tanulmányi eredményein próbál javítani.” 

 

„A tanulók között a konfliktuskezelés megtörtént, a szociális munkások segítségével, 

viselkedésében jelentős változás következett be.” 

 

„Az osztályfőnök kezdeményezésére indított fegyelmi eljárás során megállapítást nyert, hogy 

a tanuló osztályfőnökével szemben becsületsértő magatartást folytatott, megalapozatlanul 

rágalmazta. Ezzel megsértette a Pedagógiai Programban és az iskola Házirendjében rögzített 

szabályainkat. A fegyelmi tárgyaláson a tanuló elismerte a fenti cselekményeket. A fegyelmi 

bizottság minden lehetséges körülményt mérlegelve hozta meg döntését. A fegyelmi bizottság 

határozatában szereplő döntést az indoklással együtt a tanuló jelenlévő szülei tudomásul 

vették, jelezték, hogy fellebbezni nem kívánnak.” 

 

„A 15 éves 9 osztályos tanuló rendszeresen agresszíven lép föl tanáraival és osztálytársaival 

egyaránt Tanuló a fegyelmi tárgyalás során tisztelettudóan viselkedett, tettét megbánta, 

csoporttársától bocsánatot kért.” 

 

„Az édesanya a további rendbontásoktól tartva, a családgondozójukkal egyeztetve, kérte hogy 

gyermeke magántanulóként folytathassa a tanévet. Év végén eredménytelen osztályozó vizsgát 

tett. Jelenleg HÍD programon tanul.” 

 

Közösségből eltávolítás a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A 16 éves 9. osztályos tanuló megrovás mellett, az iskolai tanulmányait folytathatta, a 

kollégiumból kizárás a büntetés mellett”. 
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Megtorlás a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

A megrovás fegyelmi büntetés kiszabásának indítékaként a megtorlás szempontot megjelölő 

válaszadók, magát a fegyelmi eljárást tekintették megtorlásnak. 

 

A tanuló védelme a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A tanáraival tiszteletlen 17 éves diák. A szülő nem jelent meg a tárgyaláson. A tanuló 

belátta, hogy tiszteletlen tanáraival és neveletlenül viselkedik az órákon.” 

 

„Az édesanya csak e-mail útján kérte a bizottság jóindulatát, a tanuló bevallotta, hogy 

osztálytársával együtt ittas állapotban jelent meg az iskolában.” 

 

„Annak érdekében, hogy a tanuló sikeresen tudja teljesíteni az évet, ne legyenek igazolatlan 

órái és ne késsen az órákról.” 

 

„A fiatal védelmében került sor a fegyelmi tárgyalásra, hogy a szülő segítségével hatással 

legyünk a tanuló iskolai viselkedésére.” 

 

„A 14 éves 7. osztályos tanuló mellé mentortanárt rendelt a fegyelmi bizottság, valamint 

iskolapszichológusi megsegítést biztosított számára.” 

 

„A fegyelmi büntetés meghozatalánál a fegyelmi bizottság enyhítő körülményként értékelte a 

nevelőtestület, hogy a tanuló dohányzásért még nem részesült fegyelmi intézkedésben, illetve a 

dohányterméket nem ő hozta az iskolába.” 

 

„A fegyelmi büntetés célja a tanköteles koron túl a tanulmányok befejezésének biztosítása és a 

szabályok betartása volt.” 

 

„A tanuló számára az eljárásban való részvétel elegendő figyelmeztetésnek látszott.” 

 

„Az igazolatlanul hiányzó 17 éves 11. osztályos fiú családi okok miatt hiányzott. Végzős volt, 

mindenki szerette volna, ha végez.” 

 

„A 17 éves 9. osztályos fiú nevelőintézetben nevelkedik. A bizottság méltányolta a tanuló 

nehéz körülményeit, de a büntetéssel jelezte, hogy nem lehet kötelességszegéssel súlyosbítani 

a helyzetet. A legenyhébb fokozat figyelmeztetés a rendszeres iskolába járásra.” 

 

„Tanköteles tanuló védelme érdekében, aki szerette volna folytatni a megkezdett 

szakmatanulását.” 

 

Egyéb szempontok a megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„Határozatként a vétkes tanuló számára 3 hónapos türelmi időt került kiszabásra, amely időn 

belül újabb magatartási probléma esetén a felfüggesztett fegyelmi eljárást lefolytatjuk, ennek 

pedig következménye lehet a tanuló iskolából való kizárása. A határozatot mindenki elfogadta 

a békéltető tárgyalás végén. A tanuló újabb agresszív magatartása után a felfüggesztett 

fegyelmi eljárást lefolytattuk, amelynek végén a tanulónak egy éves időtartamra másik 

intézménybe való áthelyezését javasoltuk. A szülő saját maga kereste meg az új iskolát és vitte 

át a következő tanévre oda, a szülő a döntéssel egyetértett, nem kért jogorvoslatot.” 
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„A 16 éves lány első alkalommal igazolást hamisított Először történt a tanulóval ilyen eset. A 

legenyhébb büntetést szorgalmazta bizottság minden tagja.” 

 

„A tanuló magatartása a fegyelmi eljárás megkezdését követően a fegyelmi tárgyalás előtt 

megváltozott. Tanulótársaival szemben is megváltozott a viselkedése jó irányba. A fegyelmi 

tárgyaláson megbánta tettét és ígéretet tett arra, hogy megváltozik.” 

 

„A tanárát trágár szavakkal illető tanuló tettét hirtelen felindulásból követte el, megbánta, 

tanártól, és a közösségtől bocsánatot kért.” 

 

8.3. Szigorú megrovás 

 

A 2012/2013. tanévben 1812 fegyelmi eljárás végződött szigorú megrovással, melyek 

többsége a 17 éves tanulókat érintette (26 %). Az életkor szerinti megoszlásban őket követték 

a 16 évesek (12 %). A 15 és 18 évesek egyaránt 16-16%-ban szerepeltek a tanév összesített 

mintájában. 

A 2013/2014. tanévben az 1430 tanulóból a 16 évesek aránya a legnagyobb, 23 %. A 17 éves 

korcsoport aránya 22 %. Az életkori mutatók alakulására jellemző a 18 évesek számának a 

csökkenése (13 %) és a 15 évesek előfordulásának növekedése (18 %). 

A 2014/2015. tanévben az 1168 szigorú megrovásban részesített tanuló közül a 15 éves 

életkori csoport került többségbe, 21 %-os előfordulási arányban. Megfigyelhető a 16-18 éves 

korúak folyamatos csökkenése.  

Valamennyi tanévben, szigorú megrovásban részesült tanulók 46-50 %-a a 9. évfolyamon 

folytatott tanulmányokat. Az általános iskolai korosztály aránya a vizsgált tanévekben 

duplájára (13-26 %) növekedett. Az aránymutató változása nominális létszámemelkedéssel 

járt (236 főről 299 főre). 
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Szigorú megrovás 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 472 26,05% 375 26,22% 317 27,14% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 641 35,38% 545 38,11% 454 38,87% 

Közösségből eltávolítás 4 0,22% 4 0,28% 4 0,34% 

Megtorlás 13 0,72% 32 2,24% 14 1,20% 

A tanuló védelme 340 18,76% 295 20,63% 233 19,95% 

Egyéb 342 18,87% 179 12,52% 146 12,50% 

Összes 1812 100,00% 1430 100,00% 1168 100,00% 

 

 
 

Példastatuálás a szigorú megrovás büntetésben 

 

„A 16 éves 10. osztályos fiú osztálytársával egyik társuk Facebook oldalát feltörve az ő 

nevében ismerőseinek, barátnőjének és tanárának üzeneteket küldött, melynek sértő, 

megalázó, minősíthetetlen hangvételűek voltak. A büntetés célja a tanulók figyelmének a 

felhívása az online eszközök biztonságos használatára volt.” 

 

„A 17 éves 9. osztályos fiú sorozatos fegyelmezetlenségével zavarta a tanítási órát Cél a 

tanuló közösségben való tartása.” 

 

„Az orvosi igazolást meghamisító 9. osztályos lány büntetésének célja, hogy a továbbiakban a 

tanuló szabálykövető magatartást tanúsítson.” 

 

„A tanulók között nagyon nagy probléma a dohányzás kérdése, így szerettünk volna 

eredményes eljárást lefolytatni.” 
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„A gyakorlati oktatáson használt alapanyagból kisebb mennyiségét tulajdonított el. A tanuló 

által okozott kár igen kis mértékű volt, a kiszabott fegyelmi büntetés a tanuló és tanulótársak 

számára is figyelmeztető célzatú.” 

 

„Az órákat megzavaró 17 éves fiú esetében a bizottság úgy látta, hogy a fegyelmi tárgyalást 

követően javulhat a tanuló magatartása és a tanulmányi eredménye.” 

 

„Az agresszív magatartást tanúsító lány számára a szigorú megrovás arányban áll az 

elkövetett fegyelmi vétség súlyával, valamint kellő nevelő hatással bír.” 

 

„Mivel az utóbbi időben rendkívüli módon elszaporodott az intézményen belüli dohányzás, a 

fegyelmi bizottság ezt a büntetést találta a cselekvéssel arányban állónak.” 

 

„A 16 éves szakiskolás fiú esetében a bizottság úgy gondolta, hogy nem kevéssel az év vége 

előtt nem függeszti fel a tanulót. Mivel a szülő nagy valószínűséggel a következő tanévben el 

akarta a tanulót másik intézménybe vinni, így a bizottság úgy döntött, hogy befejezheti az 

adott tanévet.” 

 

„A tárgyaláson a tanuló őszinte megbánást tanúsított, így a nevelőtestület a szigorú megrovás 

fegyelmi büntetés mellett döntött. Ezzel lehetőséget kívánt biztosítani a tanuló számára, hogy 

viselkedésével bizonyítsa javuló magatartását.” 

 

„A 16 éves 8. osztályos fiú a szünetben durván összeverekedett iskolatársával Az iskolában 

gátat szeretnénk vetni a verekedés elfajulásának. Figyelmeztettük a tanulót, hogy betöltötte a 

14. életévét, akár rendőrségi feljelentés is lehet az ilyen magatartás következménye.” 

 

„A nevelőtestület úgy döntött, hogy a fegyelmi tárgyalás után figyeli a tanuló viselkedését, 

társaihoz és a felnőttekhez való viszonyát. Amennyiben a viselkedésében változás nem 

történik, akkor a határozatban kihirdetett büntetési fokozat megszűnik és a nevelőtestület a két 

legsúlyosabb büntetési fokozat közül fog választani.” 

 

A pedagógus és tanuló közösségvédelme a szigorú megrovás büntetésben 

 

„A tanuló a fegyelmi tárgyaláson határozott együttműködési szándékot mutatott, megértette, 

hogy normaszegő viselkedéssel fel kell hagynia.” 

 

„Az agresszív magatartású 12 éves tanulónál a fegyelmi bizottság az előzményeket figyelembe 

véve tartotta szükségesnek az iskola tanulóinak védelmében a szigorú megrovás büntetés 

kiszabását.” 

 

„Tanuló édesanyja megígérte, hogy fokozottan figyel gyermekére. Úgy tűnt, hogy a tanuló 

megbánta az eddig tanúsított viselkedését.” 

 

„ A tanuló eleinte nem tanúsított különösebb megbánást, de az eljárás során fokozatosan 

belátta az eset súlyosságát. A sértett tanulótól bocsánatot kért a fegyelmi tárgyaláson.” 

 

„A 13 éves 7. osztályos lány osztálytára eltulajdonított ruhadarabjait visszaadta, így a 

nevelőtestület a tanuló számára egy enyhébb büntetési fokozatot javasolt, hogy az intézmény 

keretein belül tudja folytatni tanulmányait.” 
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„A 7 osztályos két 13 éves fiú tanuló közt sikerült a konfliktust feloldani.” 

 

„A tanáraival tiszteleten tanuló jó képességű, így elvárható, hogy betartsa az alapvető 

viselkedési szabályokat, fontos, hogy ne legyen negatív példa társai előtt, mivel ő az osztály 

közösségének motorja.” 

 

„A fegyelmi bizottság meghallgatta és elfogadta fent nevezett tanuló bocsánatkérését és 

ígéretét a változtatásra. Egyben azt is megállapította, hogy olyan büntetést kell kiszabnia, 

mely elejét veszi további házirendsértéseinek, illetve egyben jóvátételül is szolgál a 

sértetteknek. A bizottság felajánlotta segítségét, melyet a tanuló elfogadott. Javulása 

érdekében részt vesz a diákprogramokban és a kollégiumi programok szervezésében. Egyben 

figyelmeztetést is kap, hogy amennyiben javulás nem mutatkozik a következő fegyelmi ügynél 

a kiszabható büntetés akár az iskolából való kizárás is lehet." 

 

„A 9 éves 2. osztályos tanulónak türelmi időt jelöltünk ki március 15-ig, hogy orvosi 

segítséggel, következetes neveléssel a fiú magatartási problémái csökkenjenek. Javasoltuk a 

családnak, hogy a szülők és az iskola közötti konfliktusok feloldására keressünk közvetítő 

szakembert. Ez később nem valósult meg.” 

 

„A házirend ellen vétő 8 éves 3. osztályos gyermek. Alsó tagozaton is egyre többször 

előfordul, hogy testi erőszakot (verést) alkalmaznak a diákok egymással szemben. Az 

ilyenfajta erőszaknak nincs helye az iskolában, különösen az alsó tagozaton. Az ilyen diák 

büntetést érdemel a többiek védelmében.” 

 

„A szigorú megrovás mellett eltiltás a tanórán kívüli tevékenységtől, valamint a tanév végéig 

kötelező tanulószobai foglalkozásokon való részvételre kötelezés, a szülő figyelmét felhívtuk 

az Nkt. 72. §-ának betartására, mely szerint a szülő kötelessége, hogy biztosítsa a gyermek 

tankötelezettségét.” 

 

„A tanulónak a tanév végéig kötelező korrepetáláson kell részt vennie, amennyiben 

javítóvizsgára kerül sor és az sikertelenül zárul, a tanuló a mikrotérségi intézmény másik 

iskolájában folytatja tanulmányait, a szülőkkel és az átvevő iskola igazgatójával történt 

egyeztetés után. Sikeres javítóvizsga esetén az első osztályfőnöki figyelmeztető után szintén ezt 

a lehetőséget kapja meg tanuló.” 

 

„A szigorú megrovás mellett minden iskolai programról 2013. augusztus 31-ig el van tiltva, a 

nevelőtestület fenntartja a jogot, hogy ha M. viselkedésben javulás áll be, a határidőt 

módosítja.” 

 

„A tanuló együttműködő magatartást tanúsított, ezért lehetőséget kapott, hogy tanulmányait 

továbbra is ebben a közösségben folytathassa. Mellékbüntetésként a tanuló az iskola egyéb 

rendezvényeiről való kitiltása is a határozatban szerepel. A szülő az egyeztető tárgyalás 

lefolytatását nem kérte, bár erről a lehetőségéről a fegyelmi eljárás megindításának az 

értesítésében tájékoztatást kapott. A tanuló a fegyelmi tárgyaláson a számára felrótt fegyelmi 

vétségeket elismerte.” 

 

„A fegyelmi eljárást követően a szülő kérte, hogy gyermeke magántanulóként folytathassa 

tanulmányait, amit a gyermekjóléti szolgálat is támogatott. A tanuló év végén sikeres 

osztályozó vizsgát tett, a nyolcadik évfolyamot is magántanulóként teljesíti. A szülő rendszeres 

kapcsolatot tart az iskolával. gyermeke pártfogói felügyelet alatt áll.” 
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„A fegyelmi bizottság tudtára adta a tanulónak, amennyiben az iskola házirendjében 

foglaltakat továbbra is megsérti, kezdeményezi másik speciális szakiskolába való 

áthelyezését.” 

 

„Amennyiben az iskolai rendet veszélyezteti, más iskolába kerül áthelyezésre. A szigorú 

megrovás mellett egyes tanórán kívüli tevékenységektől, valamint iskolai rendezvényektől való 

eltiltás” 

 

„Amennyiben a továbbiakban bármilyen jellegű magatartási, tanulási és viselkedési probléma 

merül fel, úgy a szülő egy másik iskolát keres gyermeke tanulmányainak folytatásához.” 

„Magántanulói státuszt és kollégiumi elhelyezést kezdeményeztük.” 

 

Közösségből eltávolítás a szigorú megrovás büntetésben 

 

A szigorú megrovás büntetésben, nem értelmezhető, hogy a tanuló bármilyen formában is 

kizárásra kerüljön egy adott közösségből, ennek ellenére, már a magántanulóvá nyilvánítás is 

egyfajta közösségből való kiemelést jelent. A gyakorlatban találtunk arra példát, hogy a 

megrovást, a szigorú megrovást milyen egyéb büntetésekkel egészítették ki. Előfordult, hogy 

a szülővel kötöttek megállapodást a gyermek más iskolában történő elhelyezéséről. Az iskola 

a fegyelmi büntetés megállapításánál szigorú megrovás döntést hozott, de a kollégiumból 

kizárta a tanulót. 

 

„Új munkahelyre történő áthelyezés.” 

„A magatartása miatt eltiltja a tanév folyamán az elméleti órák látogatása alól az Iskola, 

magántanulói státuszba helyezi. A szülő köteles más iskolát keresni.” 

„A tanulót a fegyelmi bizottság kizárta a kollégiumból.” 

„A tanulót eltiltottuk az iskolai rendezvényektől.” 

 

18 éves 11. osztályos agresszív tanuló. 

„Az iskola keresztény szellemisége, alapelvei és SZMSZ-e kizárják az ilyen jellegű viselkedést. 

Ezt a jogot a köznevelési törvény 32.§ (f), (g)-a biztosítja az egyházak által működtetett 

iskolák számára. A tanuló köteles iskolába járni, tanulmányait szigorú felügyelet mellett 

folytathatja.” 

 

„Mivel a diák már nem tanköteles, az indoklás nélkül megszüntethető tanulói jogviszony 

helyett, a nevelőtestülettel egyetértésben szeptembertől tanulmányait magántanulói státuszban 

folytathatja és januárban illetve májusban vizsgáznia kell, esetleg ha módjában áll, skype-on 

csatlakozhat az órához.” 

 

A tanuló védelme a szigorú megrovás büntetésben 

 

„A tanuló 17 éves 11. osztályos, nagyon szegény körülmények között élt édesanyjával, és 

tanulás helyett eljárt dolgozni, hogy megéljenek, emiatt kettőszáz kilenc óra igazolatlan órája 

volt. A tanuló az új jogszabálynak köszönhetően, még tizennyolc éves koráig volt tanköteles 

korú, míg osztálytársai már tizenhat éves korukig. A tanuló igazolatlan hiányzásai miatt 

szigorú megrovásban részesült. A család mély szegénysége okozta a tanuló kimaradását.” 

 

„Lehetőség a szakmaszerzésre, tehetséges tanuló.” 
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„A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, az enyhe büntetéssel esélyt kívántunk adni neki.” 

„A tanuló nehéz körülményeinek figyelembe vétele. Nem a szülők gondoskodnak róla, gyámja 

van.” 

 

„Az alkoholt fogyasztó 7. osztályos 13 éves hallássérült szülőkkel rendelkező tanuló szülei 

figyelmének felhívása, védelme.” 

 

„A tanuló még tanköteles volt és tanév közben került át egy másik iskolából. A fegyelmi 

büntetés nem példastatuálás, hanem figyelmeztetés, változásra történő lehetőség megadása.” 

 

„A tanuló nehéz családi körülmények miatt lakásotthon lakója, büntetésének kiszabásakor ezt 

a Bizottság figyelembe vette.” 

 

Egyéb szempontok a szigorú megrovás fegyelmi büntetésben 

 

„A határozat meghozatala nevelői célzattal történt, nem a büntetés volt a cél. A Gyermekjóléti 

Szolgálat segítségével jött be a szülő és a diák, és ez a szervezet is megígérte a segítségét a 

tanuló magatartásának változtatásában.” 

 

„A 14 éves 6. osztályos fiú köteles a pszichológus segítségét elfogadni.” 

 

„A tanuló a gyakorlati munkavégzés helyéről engedély nélkül távozott és más társaival együtt 

a tanműhelyben pénzre kártyázott. Azt követően még aznap a gyakorlati munkavégzés helyén 

szintén pénzben játszott "lökőzött" A tanulót tettének elkövetésére másik tanuló társa vette rá, 

fegyelmi büntetése ezt figyelembe véve lett kiszabva.” 

 

8. 4. Áthelyezés másik osztályba 

 

Az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben részesített tanulók a 2012/2013. 

tanévben főként 16-17 évesek (55 %). A következő tanévben a 15-16 évesek kerültek 

többségbe, arányuk 43 %. Továbbra is jelentős maradt a 17 évesek előfordulása (18 %), 

emellett tapasztalható volt az alacsonyabb korosztály nagyobb arányú megjelenése. A 14 

évesek aránya az előző évhez képest megduplázódott (12 %).  

A 2014/2015. tanévben továbbra is a 15-16 éves életkori csoport volt a meghatározó (44 %). 

Változás, hogy ebben az évben már a 15 éves korosztály került többségbe. Figyelemre 

érdemes a 12 évesek 13 % feletti megjelenése. 

Az évfolyamonkénti megoszlásban, valamennyi tanévben a 9. évfolyam felülreprezentáltsága 

volt tapasztalható 44-49 %-os előfordulással. A kiinduló évben még számottevő a 10-11. 

évfolyam jelenléte, együttesen 37 %. A 2013/2014. tanévben, a szakiskolai képzésben a 10. 

évfolyamon áthelyezett tanulók 11 %-os aránymutatója volt magasabbnak tekinthető. A 

vizsgálat utolsó tanévében a 10. évfolyam tanulóinak aránya felére csökkent. 

Az általános iskolai tanulók a 2012/2013. tanévben 16 %-ban (33 fő) kerültek áthelyezésre 

másik osztályba. A következő tanévben az előfordulásuk megduplázódott (33 %), a 

2014/2015. tanévben meghaladta a 42 %-ot. Az általános iskolai korosztály nagyarányú 

megnövekedése – a kirótt fegyelmi büntetések erőteljes számszerű csökkenésének 

következménye – nem járt együtt létszámbeli növekedéssel: 2013/2014.: 26 fő, 2014/2015.: 

32 fő. 
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Áthelyezés másik osztályba 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 47 23,27% 12 13,95% 14 18,67% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 66 32,67% 28 32,56% 24 32,00% 

Közösségből eltávolítás 45 22,28% 22 25,58% 20 26,67% 

Megtorlás 4 1,98% 1 1,16% 0 0,00% 

A tanuló védelme 15 7,43% 8 9,30% 3 4,00% 

Egyéb 25 12,38% 15 17,44% 14 18,67% 

Összes 202 100,00% 86 100,00% 75 100,00% 

 

Példastatuálás az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

„A tanulót kiemelve a megszokott osztályközösségéből, ahol többen erősítették ezt a 

magatartást, abban reménykedtünk, hogy a párhuzamos osztályban lenyugszik, nem kerül 

konfliktus helyzetbe.” 

 

„A tanuló megbánást mutatott, a büntetést üzenetnek szántuk a többi hasonló tanulónak.” 

 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme az áthelyezés másik osztályba fegyelmi 

büntetésben 

 

„A tanulót olyan nyugodt és jó munkamorállal rendelkező osztályba helyeztük, ahol reméltük, 

hogy negatív magatartásával sem társra, sem követőkre nem talál.” 

 

„Az intézmény párhuzamos osztályába – kisebb létszámú – került áthelyezésre.” 

 

Közösségből eltávolítás az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

„A tanulónak a 2. fegyelmije volt ebben az osztályban, javulást nem mutatott, ezért 

áthelyeztük másik tanulócsoportba.” 

 

„A tanuló felzárkóztató szakiskolába járt, innen lett áthelyezve a 8. osztályba.” 

 

„A tanuló olyan mértékben bontotta meg az osztályközösség rendjét, hogy indokolttá vált 

másik, párhuzamos osztályba való áthelyezése. Nem volt célunk az iskola közösségéből 

eltávolítani, csupán abban bíztunk, hogy egy új közösség jó hatással lesz rá.” 

 

A tanuló védelme az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

„A tanulót nem érdekli a szakmája, lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a másik osztály által 

tanult szakmát sajátítsa el.” 

 

„A bizottság az eljárás során mindvégig törekedett arra, hogy a diák számára az eset 

pedagógiai hatást keltsen. A tanuló magatartásával szemben megbánást mutatott.” 
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„A tanuló áthelyezés másik tanulócsoportba fegyelmi büntetést kapott egész pontosan. A 

határozat nevelői célzattal lett meghozva, nem a büntetés volt a cél.” 

 

„A nevelője szerint a tanuló lelkileg sérült, az új osztályközösség talán változtat valamit a 

hozzáállásán.” 

 

Egyéb szempontok az áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetésben 

 

„Szigorú megrovás, és áthelyezés másik osztályba, de azzal a kitétellel, hogy újabb három 

beírás után fegyelmi eljárás nélkül kizárás az iskolából.” 

 

„A szülővel való egyeztetés után magántanulóvá nyilvánítás. A pszichológus javaslatára 

gyermek pszichiátriai szakrendelésre időpont kérés.” 

 

„A kiszabott fegyelmi büntetés mellett a tanulót a fegyelmi bizottság eltiltotta minden tanórán 

kívüli tevékenységtől. A gyermek a 2012/2013-as tanévet a szülő kérésére saját osztályában 

fejezte be.” 

 

„Egy hónap időtartamra másik tanulócsoportba, a tanulásban akadályozottak 3-4. osztályába 

került áthelyezésre, ahol továbbra is differenciált, személyre szabott bánásmód keretében 

teljesíthette tankötelezettségét. SNI, H-H, 15 éves 8. osztályos fiú.” 

 

8.5. Áthelyezés másik iskolába 

 

A másik iskolába történő áthelyezés fegyelmi büntetés kiszabásánál az iskola a tanuló 

jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a másik iskola az átvételt hivatalosan igazolja. A 

fegyelmi büntetések száma a vizsgált tanévekben jelentős szórást mutat. 

A 2012/2013. tanévben 845 tanuló áthelyezéséről döntöttek, többségükben 16-17 évesek, 

előfordulási arányuk 28-29 %. A 2013/2014. tanévben a másik iskolába áthelyezés fegyelmi 

büntetésben részesültek száma kevesebb, mint felére csökkent, összesen 414 fő. Két 

korcsoport előfordulási aránya a legnagyobb a 15 éveseké 23 % és a 17 éveseké 24 %. A 

2014/2015. tanévben az áthelyezett tanulók száma 253 főre csökkent és a 15 évesek kerültek 

többségbe, arányuk 32 %. 

Mindegyik tanévben a szakiskola 9. évfolyamán tanulók fordultak elő a legnagyobb arányban. 

A kiinduló tanévben 59 %-ban, a következő tanévben 50 %-ban, és a vizsgálat utolsó évében 

61 %-os mértékben. 

A korosztályi és évfolyami besorolási adatokból feltételezhetjük, hogy a hatályos 

jogszabályok értelmében a 2012/2013. tanévben a 16-17 éves korosztály kizárása, eltiltása a 

tanév folytatásától – a tankötelezettségük teljesíthetősége érdekében – pedagógiai 

felelősséggel nem volt vállalható. A következő tanév életkori adatai megerősítik a 

tankötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételezést. Egyes évfolyamok számára már a 16. 

életév volt a tankötelezettségi korhatár, ezzel egyidejűleg a magasabb évfolyamokon 

változatlanul fennmaradt a 18. életévre vonatkozó tankötelezettség.  

A másik iskolába áthelyezett tanulók között változó arányban fordultak elő általános 

iskolások, a 212/2013. tanévben arányuk nem egészen 7 %, 2013/2014. tanévben elérte a 20 

%-ot, a 2014/2015. tanévben 22 % fölé emelkedett. 

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben részesített tanulók tanévenkénti 

előfordulási aránya – növekvő mértékben – 27-32 % között változott. 
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Áthelyezés másik iskolába 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 143 16,92% 74 17,87% 39 15,42% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 311 36,80% 184 44,44% 116 45,85% 

Közösségből eltávolítás 198 23,43% 87 21,01% 54 21,34% 

Megtorlás 6 0,71% 6 1,45% 4 1,58% 

A tanuló védelme 56 6,63% 17 4,11% 7 2,77% 

Egyéb 131 15,50% 46 11,11% 33 13,04% 

Összes 845 100,00% 414 100,00% 253 100,00% 

 

Példastatuálás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

A másik iskolába áthelyezés büntetési kategóriákban gyakori volt a végrehajtás 

felfüggesztése. 

 

„A többi tanuló számára példastatuálás céljából a nevelőtestület az áthelyezés büntetést 

szabta ki. Tekintettel arra, hogy korábban fegyelmi vétséget még nem követett el a büntetés 

végrehajtását a tanév végéig felfüggesztette. A továbbiakban a tanuló igyekezett a házirend 

szabályait betartani, így a fegyelmi büntetés végrehajtására a tanév végéig nem került sor.” 

 

„A fegyelmi büntetést (áthelyezés másik iskolába) 6 hónapra felfüggesztésre került. A 

fegyelmi büntetés hatálya a jelen tanév végéig tart. A felfüggesztés időtartama alatt a tanuló 

legenyhébb magatartási probléma, vagy a házirend ismételt megsértése esetén azonnali 

hatállyal jogerőre emelkedik.” 

 

„Szeretnénk remélni, hogy ez a büntetés visszatartó erejű lesz a továbbiakban. 

(felfüggesztve)” 

 

Az áthelyezés egyik formája az intézményen belül, másik feladatellátási helyen történő 

elhelyezés. 

 

„Iskolánk 3 feladatellátási helyen működik. A tanuló másik tagiskolába került áthelyezésre, 

ahol a 8. évfolyamot sikeresen be is fejezte.” 

„Az áthelyezés intézményen belül, másik tagiskolába történt.” 
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A pedagógus és a tanuló közösségvédelme az áthelyezés másik iskolába fegyelmi 

büntetésben 

 

„A fegyelmi eljárás során bekért szaktanári észrevételek alapján XY fegyelem sértése más 

esetekben is igazolható. A tanítási óra többszöri és súlyos megzavarása is megállapítható 

volt. Többször kapott figyelmeztetést szaktanáraitól, osztályfőnökétől, valamint az igazgató 

helyettestől, mindezek ellenére magatartása nem változott.  Mindezek alapján megállapítható, 

hogy XY tanuló a Nkt 46§ (1), b),g), e), h) pontjait többször és súlyosan megsértette. Az 

elkövetett fegyelemsértést a tanuló részben elismerte azt a fegyelmi bizottság kérdése alapján 

megbánást nem tanúsított. A bizottság döntését egyhangúlag hozta. Az áthelyezést a fogadó 

iskola biztosítja az igazgatóval folytatott telefonos egyeztetés alapján.” 

 

„A tanuló agresszív magatartása miatt döntött úgy a fegyelmi bizottság, hogy másik iskolában 

folytassa a tanulmányait, mivel még akkor tanköteles volt. A befogadó iskola megközelíthető a 

tanuló lakóhelyéről.” 

 

„Az gyermekotthon képviselője jelezte a tárgyaláson,hogy az új tanévre a körzetes iskolába 

viszik át.” 

 

„A tanuló felső tagozatban érkezett az intézménybe, Nem fogadta el az iskola szabályait, 

folyamatosan bomlasztotta a közösséget. A tanuló és a közösség szempontjából is a 

környezetből való kiemelést tartottuk pedagógiailag célszerűnek. Így kikerülve a megszokott 

szerepkörből, az új közösségben tiszta lappal indulhat.” 

 

„A nevelőtestület döntésének meghozatala során figyelembe vette, hogy a tanuló 

szeptembertől folyamatosan súlyos kötelezettségszegést tanúsít, noha a magatartási 

problémákat több esetben feldolgoztuk, értékeltük. Egyeztető eljárást kezdeményeztünk, 

amelyen a szülő és a tanuló megjelent. A Gyermekjóléti Központ együttműködését is kértük. A 

családgondozók próbálták a szülőt és a tanulót jobb belátásra bírni, de ez sem vezetett 

eredményhez.” 

 

A másik iskolába helyezés végrehajtásának kiváltására az iskolák próbálnak alternatív 

megoldást találni. 

 

„A tanuló a családgondozó kérésére magántanulóként fejezi be a tanévet, mert nagyon nehéz 

iskolát találni év közben. Az iskolaváltás az év végi osztályozóvizsgák után történik. A 

fejlesztőpedagógus heti 3 alkalommal fogja korrepetálni a tanulót, mellyel segíti a felkészülést 

a vizsgákra. Az osztályközösségbe nem kerülhet vissza, tanév végén fegyelmi vétségei miatt 

eltanácsolták. 

 

„A magántanulói státuszt felajánlottuk, de ha nem tanul, áthelyezzük másik iskolába.” 

 

„Szülői fellebbezést követően a nevelőtestület "Magántanulói jogviszony létesítése" a tanév 

végéig határozatot hozta.” 
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Közösségből eltávolítás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

„Ebben a közösségben semmilyen eszközzel nem volt rávehető a normális viselkedésre.” 

 

„Nevezett tanuló tanítási órán és az órák közötti szünetekben társaival többször agresszívan 

viselkedett, verekedett. Már a korábbi tanévben is volt fegyelmi ügye, ahol további esélyt 

kapott a közösséghez való alkalmazkodásra.” 

 

„A szülő egyetértésével a körzet szerinti általános iskolába javasoltuk a gyermek átvételét, 

ahol új környezetben bizonyíthat a tanuló.” 

 

„A tanuló már az előző iskolájából is a kormányhivatal iskola kijelölésével távozott. Azóta 

többször vált agresszívvá, fenyegetőzött pedagógusokkal szemben is. Nem tudta elviselni a 

szabályokat.” 

 

Előfordul, hogy az iskola a szülőre hárította a másik iskolában történő elhelyezés gondját. 

 

„A tanuló jogviszonyának megszüntetése, tanköteles korára való tekintettel 2 héten belül 

kereshet magának iskolát, ellenkező esetben az iskola értesíti az illetékes kormányhivatalt és 

kéri az új iskola kijelölését.” 

 

„A szülő nyilatkozott arról, hogy már kerestek a környékükön másik iskolát a gyermek 

számára.” 

 

Megtorlás az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

„A tanuló a gyakorlati helyén lopást követett el.” 

 

A tanuló védelme az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetések többségénél érvényesül a normaszegő 

tanulók érdekeinek képviselete. 

 

„Mivel a tanuló már második éve járta ugyanezt az évfolyamot, a Bizottság úgy látta, nincs 

esélye annak, hogy eredményesen csinálja végig nálunk az évet. Ezért döntött a Bizottság az 

áthelyezés mellett, mivel az új iskolából - a távolság miatt - nem tud ellógni, talán az új 

környezet pozitívirányba változtatná meg a tanulót.” 

 

„A tanuló minden intézkedés ellenére folyamatosan, igazolatlanul hiányzott, viszont a 

Bizottság enyhítő körülményként figyelembe vette cukorbetegségét, a család személyi és 

anyagi körülményeit, ezért a büntetés felfüggesztésre került.” 

 

„Lehetőséget kívántunk biztosítani egy új közösségbe való beilleszkedésre, mert iskolánk, a 

szülő és a Családsegítő tehetetlen volt. Tudatosítani kívántuk, hogy nem elfogadott 

magatartás, amit a tanuló tett.” 

 

„Tanuló magatartása megváltozása érdekében történt a fegyelmi intézkedés. Célja, hogy 

belássa cselekedetének romboló mivoltát, illetve az osztályban vele szemben megnyilvánuló 

elutasító magatartás kezelve legyen. A két iskola közti megállapodás értelmében 2 hétre szólt 

a büntetés (15 éves 8. osztályos).” 
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„A másik szak tanulása a tanuló érdekét szolgálja.” 

 

 

Egyéb szempontok az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetésben 

 

„A határozat meghozatala nevelői célzattal történt, nem a büntetés volt a cél. A tanulónak 

már volt egy szigorú megrovás fegyelmi büntetése osztálytársa fizikai bántalmazása miatt.” 

 

8. 7. Kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

 

A kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása kevésbé alkalmazott fegyelmi büntetés. 

A vizsgálta tanévekben az előfordulás mértéke kiegyenlített – a 2012/2013. tanévben, 48 

esetben, a 2013/2014. tanévben 52 eljárásban, a 2014/2015. tanévben 61 tanulóra 

vonatkozóan szabták ki. Az előfordulás arányait tekintve, talán az utolsó tanévben 

tapasztalható csekély mértékű emelkedés. 

Az első vizsgált tanévben a tanulók 30 %-a 15 éves, a következő tanévben a legnagyobb 

arányban (25 %) a 14 éves korcsoport található meg, a 15 évesek 20 %-ban fordultak elő. Az 

utolsó vizsgált tanévben két életkori csoport jelent meg nagyobb arányban a 13 évesek 18 %-

ban és a 16 évesek 20 %-ban.  

Az életkori megoszlásból következően a 2012/2013. tanévben a kedvezmények megvonása 

büntetésben részesült tanulók többsége 8-9. osztályos, előfordulási arányuk azonos: 21 %. A 

2013/2014. tanévben a 7-8. osztályos tanulók kerültek nagyszámba. A két évfolyam együttes 

aránymutatója 40 %. A 2014/2015. tanévben az életkori megoszlás kettős irányú folyamatot 

jelez, többségbe kerültek a 9. évfolyamra járó tanulók 26%-kal, őket követik a 6. osztályosok, 

akik 23%-kal fordultak elő a mintában. 

Valamennyi tanévre jellemző az általános iskolai tanulók felül reprezentáltsága, a kiinduló évi 

52 %, a következő tanévre 69 %-ra emelkedett, az utolsó tanévben az 54 %-os előfordulás 

visszaállt az első évi szint közelébe. 

A rendelkezésre álló információk alapján a kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésben 

részesült tanulók 41-56 %-ban hátrányos helyzetűek, az előfordulási arány a tanévek során 

csökkenő tendenciát mutatott. 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 15 31,25% 24 46,15% 20 32,79% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 11 22,92% 12 23,08% 24 39,34% 

Közösségből eltávolítás 4 8,33% 2 3,85% 7 11,48% 

Megtorlás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A tanuló védelme 12 25,00% 6 11,54% 7 11,48% 

Egyéb 6 12,50% 8 15,38% 3 4,92% 

Összes 48 100,00% 52 100,00% 61 100,00% 

 

A kedvezmények megvonása fegyelmi büntetésre jellemző, hogy pedagógiai eszközök 

alkalmazásával igyekeztek a kötelezettségszegő tanulókat az iskolai normák betartására 
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ösztönözni. Ebben a büntetési kategóriában a példastatuálás, a pedagógusok és a 

tanulóközösség védelmében hozott intézkedések összefüggnek a fegyelmi vétséget elkövetett 

tanuló érdekeivel. Figyelemre méltó, hogy a kedvezmények megvonása büntetés kiszabását 

egyetlen esetben sem motiválta a megtorlás. 

Általában a fegyelmi büntetések között gyakori a kollégiumi tagság átmeneti felfüggesztése, 

bizonyos kollégiumi programokból való kizárás. A tapasztalatok alapján az iskolában és 

kollégiumban elkövetett kötelezettségszegés a fegyelmi eljárásokban nem különültek el. Az 

Nkt. 58. § (11) bekezdése kizárja a kettős eljárást, de lehetőséget ad az intézmények közötti 

egyeztetésre. 

„A tanuló hozzáállása nem egyeztethető össze az Arany János Kollégiumi Program 

szellemiségével, ezért a Programból való kizárás mellett döntött a bizottság.” 

 

„A többi tanuló érdekében muszáj példát statuálni, így viselkedése miatt 2 hétre ki lett zárva a 

kollégiumból.” 

 

„Kizárás a kollégiumból a tanév végéig felfüggesztve.” 

 

A tanítási órán kívüli programoktól történő eltiltás a legtipikusabb kedvezmény megvonás. 

 

„A közösségi életéből, bizonyos rendezvényekről való távoltartás a tanuló számára üzenet és 

a többi tanuló védelmét is szolgálja.” 

 

„A tanuló nem vehet részt azokon a programokon, melyek nem tanórai keretben zajlanak és 

nem a tanulmányi előmenetelhez kapcsolódnak. ( Pl. jutalomkirándulás, iskolai diso.)” 

 

„Év végi táborozástól való eltiltás, igazgatói intő.” 

 

A 14 éves hatodik osztályos fiút ismétlődő agresszív magatartása miatt vonta fegyelmi eljárás 

alá az iskola. „A fegyelmi bizottság a tanulót eltiltotta a következő nem tanórai 

rendezvényeken való részvételtől: 2014. június 23-án DÖK-nap, 2014 június 5-én 

osztálykirándulás, 2014 június 21-én ballagás. (Sz F a bizonyítványát az igazgatói irodában 

veheti át.) Valamint 2014. december 31-ig a következő tanév minden közösségi 

rendezvényétől. A téli szünetet követően a bizottság újra össze fog ülni, és megvizsgálja, hogy 

meg kell-e hosszabbítani a büntetést.” 

 

A 2015/2016-os tanév végéig a tanítási órákon kívüli és osztályközösségi rendezvényeken nem 

vehet részt. A büntetés kiszabását nevelési célzattal 2016. június 15-ig egy évre felfüggeszti. 

 

A 9. osztályos lányok a DÖK irodából üdítő italt tulajdonítottak el. „A tanulók nem vehetnek 

részt DÖK rendezvényeken. Az okozott kárt kötelesek megtéríteni.” 

 

Kivételes esetekben fordul elő anyagi juttatás megvonása 

 

„A nevelőtestület megrovásban részesíti, valamint a következő tanév elejéig, 2015. 09. 01.-ig 

megvonja tőle a szakmai ösztöndíjat.” 

 

„A tanuló megbánást tanúsított, szereti szakmáját és szorgalmasan tanult magasabb ösztöndíj 

reményében. Az ösztöndíj csökkentést tanulságnak szánta a nevelőtestület.” 
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Találtunk példát, arra, hogy nem valamilyen tanulói jog megvonására került sor, hanem 

mások számára hasznos közösségi aktivitást vártak el a tanulótól. 

 

„Megállapodás kötése a tanulóval, a követendő magatartási normákról. 1 hónapig vállalja a 

fejlesztő iskolás csoport segítését.” 

Az agresszív magatartást tanúsító 11. osztályos lány tanulóval kötött megállapodás: „2 

hónapig segít az általános iskolában, 2 hónap múlva a magatartás értékelése.” 

 

Az iskola területén dohányzó tanulók is részesültek kedvezménymegvonásban, vagy 

valamilyen kötelező tevékenységet írt elő számukra a fegyelmi bizottság. 

 

Általános iskolás fiú: „a Házirendből a tavaszi szünet utánra a tanuló kiírta azokat a 

pontokat, amelyeket megsértett. Naponta az osztályterem rendbe rakása az utolsó óra után.” 

„Az intézményi farsangi bálon nem vehetett részt, napközibe kellett járnia” 

„Fegyelmi bizottság döntése: csikkszedés a kijelölt területen, farsangi bálról történő eltiltás, 

igazgatói beírás az ellenőrzőbe, 2 hónap múlva a magatartás értékelése.” 

 

„A pedagógusok javaslata, valamint a szülők egyetértése és írásbeli megerősítése alapján azt 

a határozatot hoztuk, hogy a tanév hátralévő két és fél hónapjában nevezett tanulót kiemeljük 

az osztályközösségből (másik társával együtt). Tettük ezt azért, mert iskolából való kizárás 

esetén nem lett volna esélyük a 8. évfolyam befejezésére. Külön teremben pedagógus kolléga 

felügyeletével készültek az adott órák anyagából.(Hatékony, önálló tanulási technikával, 

felzárkóztatással.) Beszámoltak a végzett munkáról, a pedagógusok naponta értékelték 

teljesítményüket. A fegyelmi eljárás hatásosnak bizonyult: helyreállt a rend, mindkét tanuló 

sikeresen befejezte az általános iskolát, pótvizsgára sem kellett őket kötelezni. Óriási 

pluszmunka volt ez a pedagógusok részéről, reméljük, a jövőben nem lesz rá szükség.” 

 

8.8. Eltiltás a tanév folytatásától 

 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés elsősorban a 9. évfolyamra járó szakiskolai 

tanulókat érintette. A 2012/2013. tanévben a tanulók 54 %-a folytatott tanulmányokat a 

középfokú oktatás kezdő évfolyamán, a 2013/2014. tanévben az előfordulás 45 %-ra 

csökkent, a 2014/2015. tanévben a 9. évfolyamon tanulók aránya 58 %-ra növekedett. 

Az általános iskolai tanulónépesség az eltiltás fegyelmi büntetésben, a vizsgálat kezdő évében 

11 %-kal érintett (28 fő), a következő tanévben az arány elérte a 25 %-ot, ami egyben a 

tanulók számának megduplázódását is jelentette (57 fő). A 2014/2015. tanévben az általános 

iskolások aránya 19 %-ra csökkent (36 fő). Az alsó tagozatos gyermekekre nem jellemző a 

tanév folytatásától, fegyelmi büntetéssel való eltiltás, számuk a három tanévben összesen 4 fő. 

Ennek ellenére a 2014/2015. tanévben egy 1. osztályos, 7 éves gyermeket agresszív 

magatartása miatt, fegyelmi eljárás alá vontak, melynek eredményeként eltiltották a tanév 

folytatásától, végül a területileg illetékes kormányhivatal keresett számára iskolát. 

Az életkori megoszlást tekintve, az ellenőrzés első tanévében az eltiltottak többségét, 25 %-ot 

a 17 évesek adták. Egy évvel később a 16 éves korosztály 21 %-os előfordulással alkotta a 

többséget, arányuk a 2014/2015. tanévre 28 % fölé emelkedett.  

A 2012/2013. iskolai évben a tanév folytatásától eltiltott tanulók 58 %-a volt hátrányos 

helyzetű, az aránymutató a következő tanévben 44 %-ra, az utolsó tanévben 29 %-ra 

csökkent. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előfordulása a vizsgált tanévekben 20-23 

% között változott. 
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Eltiltás a tanév folytatásától 

Fegyelmi büntetés megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 28 11,07% 39 17,11% 26 13,98% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 88 34,78% 94 41,23% 91 48,92% 

Közösségből eltávolítás 48 18,97% 37 16,23% 30 16,13% 

Megtorlás 5 1,98% 2 0,88% 0 0,00% 

A tanuló védelme 16 6,32% 6 2,63% 9 4,84% 

Egyéb 68 26,88% 50 21,93% 30 16,13% 

Összes 253 100,00% 228 100,00% 186 100,00% 

 

Példastatuálás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

„A nevelőtestület már több alkalommal felhívta a tanuló figyelmét tetteinek következményeire, 

de ennek ellenére sem változtatott szabálysértő magatartásán.” 

 

„Több alkalommal állt a fegyelmi bizottság előtt, többrendbeli alkoholfogyasztás, tanáraival 

és társaival szemben tanúsított agresszív, sértő magatartás miatt. Legutolsó alkalommal 

gyakorlat során a géptan műhelyben, rongálást követett el. A tanuló több esélyt kapott már az 

előző években az iskolai és a kollégiumi életbe való beilleszkedési problémáinak a 

megoldására, de sajnos nem tudott élni vele.” 

 

„A tanuló és szülei a fegyelmi tárgyaláson megjelentek. Az apa a gyerekkel korábban 

elbeszélgetett, akkor azt ígérte neki, hogy megjavul. A nevelőtestület több alkalommal felhívta 

a tanuló figyelmét tetteinek következményeire. Semmilyen pozitív irányú változás nem volt 

tapasztalható. A tanuló a 2013/14-es tanévtől kezdődően pályázat keretében mentorálási 

programban vett részt.” 

 

Felfüggesztve kapta a büntetést, hogy esélye legyen befejezni a tanévet, de társai számára intő 

példaként szolgáljon. 

 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi 

büntetésben 

 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetések többségét a pedagógus és tanuló 

közösségvédelme érdekében állapították meg. A megítélés szerint a tanuló változatlan 

iskolába járása súlyos kockázattal járt volna a tanulótársakra és nevelőkre egyaránt. Több 

esetben törekedtek lehetőséget adni az iskolai tanulmányok folytatására, befejezésére, a 

fegyelmi büntetés felfüggesztése mellett magántanulói jogviszony létesítésével. 

 

„A tanuló 80 órát és 333 percet mulasztott igazolatlanul. Fegyelmezetlen magatartásával, 

trágár megjegyzéseivel, késésekkel, engedély nélküli távozással zavarta a tanórák rendjét. 

Többször megfenyegette és meg is ütötte tanulótársait, megfenyegette az iskola dolgozóit is. A 

tanműhelyben többször balesetveszélyes helyzetet teremtett. A szülő elmondása szerint 

semmilyen módon sem tud hatni gyermekére, 2012 decembere óta az iskolával semmilyen 

kapcsolatot sem tart, az iskola megkeresésére nem válaszol. A szülő és a tanuló a hivatalos 

értesítés (aláírt tértivevény) a második tárgyaláson sem jelent meg. A tanuló pártfogójának 
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(Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya) a fegyelmi határozatot és a kért 

pedagógiai jellemzést az iskola elküldte.” 

 

„A tanuló cselekedeteivel nem csak a nevelőinek épségét veszélyeztette, hanem ez kiterjedt a 

társainak testi-lelki épségére is. A kiszabott fegyelmi büntetés után a szülő nem talált iskolát a 

gyermekének, ezért a 2012/2013-as tanévet a Gyermekjóléti Szolgálat és a szülő kérésére 

iskolánkban magántanulói státuszban fejezte be.” 

 

„Az intézmény tájékoztatta a szülőt arról a jogáról, hogy kérheti gyermeke magántanulói 

jogviszony engedélyezését. A fegyelmi bizottság elnöke felhívta a szülő figyelmét arra, hogy 

gyermeke érdekében vegye fel a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. A tanév 

hátralévő részében a tanuló a szülő kérésére magántanuló volt (15 éves 7. osztályos).” 

 

Bármilyen fizikai erőszak súlyos fegyelmi vétségnek minősül, de mivel a ballagásig 1 hónap 

van vissza, ezért felfüggesztett eltiltásban részesítjük. A hátralevő időben fegyelmi vétség 

esetén az eltiltás életbe lép. Mivel a tanulóval korábban nem voltak problémák, gyakorlatból 

jeles és a gyakorlati helyén nincsenek vele problémák, így ezt egyszeri alkalomként 

minősítettük (19 éves 11. osztályos).” 

 

„A tanuló már 8. évfolyamos, de a trágár, pedagógusokat megalázó beszédét tovább nem 

lehet tolerálni. A tanulótársai is megdöbbenéssel figyelik , hogy beszélhet így felnőttekkel. A 

tanórák zavarása miatt a többi tanuló is hátrányos helyzetbe kerül, mert nem a tanítás-

tanulás folyamatával foglalkoznak, hanem a fegyelmi helyzettel. A fegyelmi büntetést 6 

hónapra felfüggesztette a fegyelmi bizottság annak érdekében, ha a tanuló megváltozik, 

befejezhesse az általános iskolai tanulmányait intézményünkben.” 

 

Közösségből eltávolítás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

A közösségből eltávolítás szempontjának érvényesítésekor, az iskolák tekintettel voltak arra, 

hogy a tanuló hol és milyen módon tudja tanulmányait folytatni. 

 

„A tanuló korábbiakban már követet el kötelezettség szegést és az intézkedések semmilyen 

hatással nem voltak rá. A cselekményt előre megfontolt szándékkal követte le. Súlyosan 

megsértette tettével az iskola és a több tanuló jó hírnevét. Tette miatt nehezebb elhelyezni a 

tanulókat a munkahelyekre ezzel súlyos kárt okozott. A bűnismétlés veszélye fennállhat, az 

iskolai közösség bizalmatlansága a tanulóra nézve káros lehet.” 

 

„Trágár módon inzultálta matematika tanárát a tanórán. Tarthatatlan tanórai viselkedése 

miatt 9 tanuló és 2 pedagógus nyújtott be petíciót az iskola vezetőségének.” 

 

„Az iskolakezdés első hetében összetűzésbe került az iskola tanulóival. Szeptember 5-én 

verekedésbe keveredett tanuló társával. Tanulókat megfenyegette, zaklatta.” 

 

„Súlyosbító körülmény, hogy a fegyelmi tárgyalás napján is sértegette osztálytársait, a tanári 

figyelmeztetésnek nem tett eleget. A fegyelmi tárgyaláson nem jelent meg. A Szülő az 

értesítésre nem kereste fel az iskolát, a fegyelmi tárgyaláson nem jelent meg.” 

 

Kivételes helyzetekben előfordult, hogy az iskola a tanuló mindennapos jelenléte nélkül 

próbálta megteremteni a tanulmányok folytatásának lehetőségét, amire a tanügyi előírások 

betartásával nehéz jogszerű megoldást találni. 

„Igazgatói engedéllyel a vizsgán részt vehet.” 
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Megtorlás az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

A megtorlás szándékával meghozott, eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésekre ritka 

kivétellel tudtunk példát találni. 

 

„A tanulónak 23 óra igazolatlan és 310 óra igazolt mulasztása volt, és harmadszor járt a 9. 

évfolyamra.” 

 

A tanuló védelme az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

A tanulók védelmében indoklással meghozott eltiltások – a tanév folytatásától fegyelmi 

büntetések – szinte kivétel nélkül felfüggesztésre kerültek, és együtt jártak a pedagógusok 

megértésével és aktív segítségnyújtásával. 

 

„A szakmai alapozás végén a felfüggesztés miatt lehetőséget kapott a tanév befejezésére, 

közben lehetősége nyílt a hasonló magatartási problémák megoldására.” 

 

„Rossz körülmények közt élő, értelmes tanuló. A felfüggesztéssel még kap esélyt.” 

 

„A tanuló a fegyelmi tárgyaláson őszinte megbánást tanúsított. A fegyelmi bizottság kötelezte 

a tanulót, hogy az iskolapszichológusnál konfliktuskezelési tanácsadáson vegyen részt.” 

 

„A 2013/14. tanévben magántanulóként folytatta tanulmányait. Az osztályozó vizsgára 

történő felkészítését az osztályfőnöke végezte a határozatban megjelölt időpontokban (14 éves 

7. osztályos).” 

 

Egyéb szempontok az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésben 

 

Nagy arányban fordultak elő egyéb szempontokra tekintettel meghozott eltiltások, a tanév 

folytatásától fegyelmi büntetések meghozatalában. 

 

„A tanuló a tanév során több figyelmeztetésben és intőben részesült, mert rendszeresen 

zavarta az órát. Tiszteletlenül viselkedett az iskola könyvtárosával, megkérdőjelezte a 

könyvtárhasználati óra jogosságát. A tanuló az eltiltás ideje alatt iskolánk tanulója. Köteles 

otthon tanulni az órák anyagát osztálytársaitól elkérni. Amint április 22-től újra részt vesz a 

tanítási órákon egyből számon kérhető. (14 éves 8. osztályos)” 

 

„A tanulónál súlyos drogfogyasztással kapcsolatos problémák jelentkeztek. A határozat a 

kiskorú diák betegsége miatt a nevében eljáró édesanya egyetértésével született.” 

 

8.9. A kizárás fegyelmi büntetés 

 

Kizárás fegyelmi büntetéssel sújtott tanulók 52-53 %-a mindegyik tanévben szakiskola 

kilencedik évfolyamán folytatott tanulmányokat. Az általános iskolában a kizárás szankcióban 

részesítettek aránya, valamennyi tanévben növekedett: a 2012/2013. tanévben 12 %, a 

2013/2014 tanévben 17 %, a 2014/2015. tanévben elérte a 22 %-ot. 
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A vizsgálat időszakban mindegyik tanévben zártak ki első osztályos tanulót, összesen 5 főt. A 

7-8 éves gyermekek többségére agresszív magatartásuk miatt, a pedagógus és tanulóközösség 

védelmében rótták ki a legsúlyosabb büntetést. Egy 1. osztályos fiú, azért került kizárásra, 

mert engedély nélkül elhagyta az iskola épületét. Egy esetben a végrehajtást felfüggesztették. 

Egy tanuló kivételével a kormányhivatal keresett iskolát a gyermekeknek. 

Az általános iskolából kizárt legidősebb tanuló 17 éves volt. 

 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Kizárás az iskolából 

Szempontok 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

Példastatuálás 159 15,63% 237 18,39% 176 16,54% 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme 422 41,49% 549 42,59% 469 44,08% 

Közösségből eltávolítás 258 25,37% 326 25,29% 222 20,86% 

Megtorlás 10 0,98% 8 0,62% 5 0,47% 

A tanuló védelme 28 2,75% 53 4,11% 48 4,51% 

Egyéb 140 13,77% 116 9,00% 144 13,53% 

Összes 1017 100,00% 1289 100,00% 1064 100,00% 

 

Példastatuálás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A példastatuálásnál a fegyelmi jogkör gyakorlói legfeljebb csak akkor tudták az iskolából 

kizárt kötelességszegő tanuló egyéni érdekeit érvényesíteni, ha a büntetés végrehajtását 

felfüggesztették. 
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„A tanuló illetve a szülő a fegyelmi határozatot elfogadta, illetve az édesapa kérte az 

intézmény vezetőjét, hogy gyermeke számára – ha lehetőség van – segítsen pszichológust 

keresni.” 

 

„Tájékoztattuk keressen a szülő gyermeke számára másik iskolát, mert tanköteles tanuló.” 

 

„A tanuló igazolatlan hiányzása: 187 óra. A tanulót a bizottság a kollégiumból azonnali 

hatállyal kizárta valamint az iskolából való kizárást 6 hónapra felfüggesztette.” 

 

„Az alkoholfogyasztás az iskola elvei szerint elfogadhatatlan, ugyanakkor tanuló életét sem 

kívánta a bizottság tönkre tenni. A fegyelmi bizottság minden lehetséges körülményt 

mérlegelve megállapította, hogy a tanuló súlyos fegyelemsértést követett el, ezért a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője és az iskolai 

diákönkormányzat véleményének meghallgatása után a cselekmény súlyosságára tekintettel a 

fenti fegyelmi büntetés kiszabását határozta el.” 

 

Pedagógus és tanuló közösségvédelme a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A legnagyobb arányban a kizárás fegyelmi büntetést a pedagógus és tanuló közösség 

védelmében hozták meg. 

Az iskolai közösség – beleértve a pedagógusokat és tanulókat – már nem látott lehetőséget 

arra, hogy a kialakult konfliktust a tanulóval kezelni tudja. 

 

„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján bizonyítást nyert, hogy a tanuló rendszeresen 

csorbítja társai és tanárai munkához fűződő jogát. Az iskola intézkedései, a szülő bevonása 

nem változtattak ezen. A tárgyaláson a tanuló viselkedése, megnyilatkozásai azt mutatták, 

hogy a jövőben sem tudna/akarna változtatni rendszeresen normaszegő viselkedésén.” 

 

„A tanuló kimerítette a házirendben található valamennyi fegyelmező intézkedési fokozatot. A 

tanuló és a szülője második alkalommal se jelent meg a fegyelmi tárgyaláson, jelenlétük 

nélkül folytattuk le az eljárást. Meghallgatásra kerültek a pedagógusok és a tanulók. Minden 

lehetséges körülményt mérlegelve azonban a nevelőtestület a kötelességszegést és a tanuló e 

tanévben tanúsított magaviseletét olyan súlyosnak minősíti, hogy e határozat rendelkező 

részében foglalt fegyelmi büntetés kiszabását határozta. Az esetet súlyosbította az a 

körülmény is, hogy a fegyelmi vizsgálat időszakában többször is bántalmazta társait.” 

 

„Diáktársait lenézi, megjegyzéseket tesz rájuk. Öntörvényű magatartásával lehetetlenné teszi 

az órákon folyó oktatást. Tanárait és diáktársait sértegeti, obszcén kifejezéseket használ. 

Tanulmányai iránt közömbös, szakmája nem érdekli. Rendszeresen demoralizálja az órák 

hangulatát, konfrontálódik. A Fegyelmi Bizottság a bizonyítékok alapján megállapította, hogy 

a tanuló szembeszáll az iskola rendjével, magatartása erősen romboló hatású, ezért 

osztálytársai valamint a tanítás rendjének védelme érdekében döntöttünk a fentiek szerint.” 

 

„A tanuló a fegyelmi tárgyaláson elismerte a felsorolt fegyelemsértéseket. Édesapja 

sajnálatát fejezte ki fia viselkedésért, jogosnak ítélte és szóban elfogadta a legszigorúbb 

büntetést.” 

 

A 14 éves 5. osztályos tanuló Szakvéleménye és kognitív képességei is arra utaltak, hogy 

speciális tantervű iskolában volna a helye.” 
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A kizárás fegyelmi büntetés felfüggesztésénél a vétkes tanulók személyes érdekeit vették 

figyelembe. 

„A fegyelmi intézkedés foganatosítását rendeli el, melynek végrehajtását hat hónap 

időtartamra felfüggeszti. A tanuló társas viszonyulásai bomlasztóan hatnak a tanuló 

közösségére, sőt gátolják a többi diákot abban, hogy érvényt szerezzenek az Alaptörvényben 

biztosított tanuláshoz való joguknak, ezért szükségesnek tartják a legszigorúbb fegyelmi 

intézkedés meghozatalát.” 

 

„A szülő kérte, hogy a tanuló kapjon még egy esélyt, hogy szakmai bizonyítványt 

szerezhessen. A tanuló elfogadta és elismerte az összes vétségét.” 

 

„Az iskola részéről minden lehetőséget és segítséget megkapott ahhoz, hogy az általános 

iskola 8. osztályát sikeresen befejezhesse. A tanuló nem mutatott megbánást, viselkedésében 

semmilyen pozitív változás nem volt tapasztalható. Szülői kérésre az igazgatónő hozzájárult 

ahhoz, hogy a székhelyintézményben magántanulóként jogviszonyt létesítsen és jó eséllyel 

általános iskolai tanulmányit befejezhesse.” 

 

„A 2011/2012. tanévben a tanulóval szemben már indult fegyelmi eljárás, de ennek ellenére 

változást a nevelő és tanuló közösség nem tapasztalt. A diákönkormányzat véleménye szerint 

félelmet kelt az ilyen tanuló jelenléte az iskolában, de az esélyt nem akarták elvenni tőle.” 

 

Kizárás azonnali hatállyal történő végrehajtását az Nkt. 58. § (13) bekezdése lehetővé teszi. 

„Az elsőfokú határozatot a fellebbezésre tekintet nélkül hajtottuk végre, mert a fegyelmi 

bizottság megítélése alapján a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan 

sérthette volna. A fegyelmi eljárást megelőzően fenyegette és terrorizálta társait, elvette 

uzsonnájukat, ceruzájukat, stb., szexuálisan zaklatta a fiúkat, fogdosta a lányokat, 

cigarettázott az iskola előtt. A probléma megoldása érdekében konzultáltunk a szülővel, 

esetkonferenciát tartottunk a Gyermekvédelmi Központtal is, eredménytelenül. A 

bántalmazott, megfélemlített gyerekek szülei azonnali megoldást követeltek, az osztály szülői 

munkaközössége is sürgette a megoldást.” 

 

A kizárásra ítélt tanulók egy része korábbi fegyelmi intézkedést követően került az iskolába. 

„A tanuló 2013 márciusában kormányhivatali határozattal került iskolánkba. A  magatartási 

normákról tájékoztatást kapott, a fogadtatással elégedett volt, ennek ellenére  már az első 

napoktól kedve súlyos kötelességszegést tanúsított, ezen vétségek elkövetését a fegyelmi 

tárgyaláson alapvetően nem tagadta. A tanuló terhére felrótt fegyelmi vétségek elkövetését 

számos, a sértettek részéről készített írásos dokumentum is bizonyította.  A fegyelmi bizottság 

az ismétlődő, súlyos fegyelmi vétségeire tekintettel döntött a "kizárás az iskolából " fegyelmi 

büntetés mellett.” 

 

Közösségből eltávolítás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A kizárás fegyelmi büntetésnél a közösségből való eltávolítás szempont érvényesítésekor a 

döntéshozók már nem láttak lehetőséget a tanulói jogviszony fenntartására.  

„A tanuló értékeket tulajdonított el társaitól.” 

 

„A fegyelmi tárgyalásra való felterjesztés óta tovább emelkedett a tanuló igazolatlan 

hiányzásainak száma.” 
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A 18 éves 9. osztályos fiú a tárgyaláson kijelentette, hogy nem akar a továbbiakban tanulni és 

iskolába járni.” 

 

„Nagykorú többszörös évismétlő tanuló.” 

 

„Az alkalmazott nevelő célzatú eljárások mind hatástalanok voltak – kérés, rábeszélés, 

meggyőzés, családlátogatás, a szülő és családsegítő munkatárs bevonásával kezdeményezett 

konzultáció, egyeztető tárgyalás a tantestület részvételével, írásbeli szankció (6 db), így csak 

egyetlen lehetőség maradt, a fegyelmi eljárás lefolytatása. Ha nem történik intézkedés a 

fegyelemsértő gyermek ügyében, a pedagógiai programban leírt és a gyakorlatban 

alkalmazott fegyelmező eljárások hatástalanná válnak.” 

 

„A tanuló nem hajlandó együttműködni az iskola segítő szakembereivel, saját és mások testi 

épséget is veszélyezteti.” 

 

„Az 5. osztályos 11 éves tanuló provokatív és közösségellenes viselkedésével a tanév folyamán 

már a Házirendben szereplő valamennyi fegyelmi fokozatot kimerítette. A fegyelmi eljárás 

során sem tanúsított megbánást, magatartásának megváltozására a nevelőtestület az 

előzmények tükrében már nem látott reális esélyt. Az iskola tanulói számára védelmet kell 

nyújtanunk a fizikai és lelki erőszakkal, valamint a megalázó bánásmóddal szemben, ez 

indokolta a fegyelmi büntetés megválasztását.” 

 

„A 12 éves 4. osztályos tanulóval kapcsolatban, az iskolai dokumentumokban (PP, SZMSZ, 

Házirend) foglalt eljárásrendet alkalmazta a nevelőtestület. A nevelő-fegyelmező eljárások 

teljes skálája alkalmazásra került: elbeszélgetés, kérés, meggyőzés, szülők behívatása, 

családlátogatás, konzultáció a pszichológus, szülők, gyermekvédelmi felelős, az osztálytanító 

bevonásával, előzetes egyeztető tárgyalás a tantestület részvételével. Mivel a probléma több 

mint három éve fennállt, és nem sikerült semmilyen módon eredményt elérni, csak a fegyelmi 

tárgyalás maradt végső megoldásként, a gyermekközösség érdekében.” 

 

„A nevezett tanuló súlyosan megsértette az iskola Házirendjét. Osztálytársát a tornaterem 

épülete mögé hívta, ahol minden különösebb indok nélkül verekedést kezdeményezett vele. A 

tanuló szellemi színvonala alapján fel sem fogta cselekedetének súlyát. Tanulmányi 

eredménye nagyon gyenge. Tanítási órán tanúsított magaviselete erősen kifogásolható. A 

fegyelmi tárgyalás időpontjáig 10 db szaktanári figyelmeztetést jegyeztek be az elektronikus 

naplóba. Súlyosbító tényezőként vettük figyelembe, hogy korábbi büntetéseiből nem okult, 

enyhítő körülményt fegyelmi bizottság nem talált. A tanuló semmiféle megbánást nem 

tanúsított, ennek ellenére lehetőséget biztosítottunk a tanulmányai folytatására, büntetését 

felfüggesztettük. A lehetőséggel nem élt, ezért a kizárás 2014. 02. 21-én életbe lépett.” 

 

Megtorlás a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

„A kizárás fegyelmi büntetést felfüggesztettük és kötelezzük, hogy járjon 

iskolapszichológushoz” 

 

„A tanítási órán patront robbantott, veszélyeztetve ezzel önmaga és mások egészségét, 

súlyosan megsértve a házirendet.” 
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A tanuló védelme a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

A tanuló védelmét szem előtt tartó kizárás büntetések többségében felfüggesztették a 

végrehajtást. 

 

„Reméltük, hogy a szigorú határozat jobb belátásra bírja a szülőt és a tanulót.” 

„A fegyelmi bizottság enyhítő körülményként értékelte, hogy a tanuló megbánó magatartást 

tanúsított, a jövőre nézve magatartásával kapcsolatban pozitív változást ígért.” 

„A tanuló megbánta tettét, és eddigi munkája alapján remény van arra, hogy eredményesen 

befejezze a tanévet.” 

„A Bizottság szeretett volna a tanulónak esélyt adni, hogy szakmát szerezzen.” 

 

Egyéb szempont a kizárás fegyelmi büntetésben 

 

„A sorozatosan elkövetett lopások és rongálások miatt az intézmény védelme.” 
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9. A fegyelmi büntetések végrehajtásának felfüggesztése 

A fegyelmi büntetések legfeljebb hat hónapra felfüggeszthetőek, a rendelet 56. § (5) 

bekezdése értelmében. 

A megrovás és szigorú megrovás büntetéseknél elvben lehetőség van a döntés 

felfüggesztésére. A két legenyhébb büntetés a tanulótól nem von el jogokat, nem korlátozza 

azok gyakorlásában, és nem határoz meg tiltó intézkedést. A rendelkezésre álló 

információkból láttuk, hogy a megrovást és szigorú megrovást a fegyelmi jogkör gyakorlói 

többször összekapcsolták különböző tiltó rendelkezésekkel. 

A szakmai ellenőrzés három tanévében az iskolák a fegyelmi büntetések 21-22 %-át 

függesztették fel. 

 

 

Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

Fegyelmi büntetés megnevezése Összes 

Fegyelmi 

büntetés 

felfüggesztése 

db % 

2012/2013. Tanév 

Megrovás 1103 23 2,09% 

Szigorú megrovás 1812 29 1,60% 

Áthelyezés másik osztályba 202 46 22,77% 

Áthelyezés másik iskolába 845 534 63,20% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 48 6 12,50% 

Eltiltás a tanév folytatásától 253 102 40,32% 

Kizárás az iskolából 1017 402 39,53% 

Összes 5280 1142 21,63% 

2013/2014. Tanév 

Megrovás 929 25 2,69% 

Szigorú megrovás 1430 16 1,12% 

Áthelyezés másik osztályba 86 28 32,56% 

Áthelyezés másik iskolába 414 211 50,97% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 52 10 19,23% 

Eltiltás a tanév folytatásától 228 95 41,67% 

Kizárás az iskolából 1289 544 42,20% 

Összes 4428 929 20,98% 

2014/2015. Tanév 

Megrovás 657 11 1,67% 

Szigorú megrovás 1168 21 1,80% 

Áthelyezés másik osztályba 75 24 32,00% 

Áthelyezés másik iskolába 253 136 53,75% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 61 10 16,39% 

Eltiltás a tanév folytatásától 186 96 51,61% 

Kizárás az iskolából 1064 471 44,27% 

Összes 3464 769 22,20% 
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Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetést elrendelő szankciók száma a tanévek során 

kevesebb, mint harmadára csökkent. Ebben a büntetési kategóriában a legmagasabb a 

végrehajtás alóli mentesítés. Az általános iskolák közül a nagyobb települések több 

feladatellátási hellyel rendelkező intézményei éltek ezzel a lehetőséggel. A tagiskolák között 

eredményesen működött az egymás közötti átvétel. A kis települések általános iskoláiból már 

aránytalan terhet jelentett volna a tanulók számára a távolabbi településre utazás. 

A szakképzésben az áthelyezést nehezítette, hogy elérhető közelségben – a büntetésben 

részesített tanuló szakmájának megfelelő – fogadó intézmény nehezen található. Az 

áthelyezésre kerülő tanulók számára gyakran kollégiumi elhelyezést is biztosítani kellett. 

Tapasztalati tény, hogy az iskolák nem szívesen fogadták a fegyelmi büntetés miatt 

áthelyezett tanulókat. A fenti feltételekre tekintettel kerültek az áthelyezés büntetések 

nagymértékben felfüggesztésre. 

 

 
 

A tanév folytatásától eltiltott tanulók esetében a végrehajtás felfüggesztésével az első két 

tanévben a tanulók 40 %-ának, a 2014/15. tanévben a tanulók 51 %-ának engedélyezték a 

tanév befejezését. Az utolsó éves, még tanköteles tanulók részesültek elsősorban 

méltánylásban.  
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A kizárás fegyelmi büntetések 39-44 %-át függesztették fel a vizsgált tanévekben, egyre 

növekvő mértékben, annak érdekében, hogy a tanulók az adott tanévet befejezhessék. 

A megrovás és szigorú megrovás büntetéseket nem számítva, az intézkedést fogasosító 

büntetések 43-46 %-a felfüggesztésre került. 

A megismert információkból és a helyszíni ellenőrzések tapasztalataiból arra 

következtethetünk, hogy az iskolák a tanulók személyétől függően, tekintettel az elkövetett 

kötelezettségszegésre, sokszor pedagógiailag elegendő hatásúnak tartják az eljárások 

lefolytatását és annak eredményeként megállapított felfüggesztett szankciót. 
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10. A fegyelmi döntések dokumentálása 

A fegyelmi büntetések dokumentálásának módját, tartalmi és formai követelményeit, a 

rendelet 58. § (5)-(7) bekezdése írja elő.  

A rendelkezésre álló információkból megállapítható, hogy a kiszabott fegyelmi büntetések 98 

%-át a kihirdetést követően írásban rögzítették.  

 

Fegyelmi döntés dokumentálása 

Fegyelmi büntetés megnevezése Összes 

A döntés írásba 

foglalása 

db % 

2012/2013. Tanév 

Megrovás 1103 1060 96,10% 

Szigorú megrovás 1812 1772 97,79% 

Áthelyezés másik osztályba 202 200 99,01% 

Áthelyezés másik iskolába 845 842 99,64% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 48 46 95,83% 

Eltiltás a tanév folytatásától 253 249 98,42% 

Kizárás az iskolából 1017 1017 100,00% 

Összes 5280 5186 98,22% 

2013/2014. Tanév 

Megrovás 929 896 96,45% 

Szigorú megrovás 1430 1402 98,04% 

Áthelyezés másik osztályba 86 86 100,00% 

Áthelyezés másik iskolába 414 412 99,52% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 52 49 94,23% 

Eltiltás a tanév folytatásától 228 228 100,00% 

Kizárás az iskolából 1289 1287 99,84% 

Összes 4428 4360 98,46% 

2014/2015. Tanév 

Megrovás 657 636 96,80% 

Szigorú megrovás 1168 1126 96,40% 

Áthelyezés másik osztályba 75 75 100,00% 

Áthelyezés másik iskolába 253 251 99,21% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 61 61 100,00% 

Eltiltás a tanév folytatásától 186 186 100,00% 

Kizárás az iskolából 1064 1061 99,72% 

Összes 3464 3396 98,04% 

 

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatainak birtokában megállapítható, hogy az adatközlők nem 

kizárólag a határozatot tekintik az írásba foglalás egyedüli lehetséges formájának.
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A kihirdetett fegyelmi büntetések írásos dokumentálása eltérő: 

 a fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvében, 

 értesítő levélben, 

 határozatban, 

 végzésben, 

 ellenőrző könyvben. 

A fegyelmi büntetéseket megállapító dokumentumok sok esetben nem feleltek meg a 

határozattal szemben támasztott követelményeknek. 

A rendelkező rész a megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetéseket megállapító iratok a 

tanuló nevén kívül egyéb személyi adatot nem tartalmaztak. A legenyhébb büntetések 

dokumentumaira jellemző, hogy azokon a határozatok formai kellékei nem voltak 

maradéktalanul megtalálhatóak. Sok esetben még a kizárásról, eltiltás a tanév folytatásától 

szóló határozatokban sem szerepeltek teljes körűen a tanuló személyes adatai.  

A határozatok indoklása gyakran volt részleges: 

 egyáltalán, vagy nem teljes körűen tartalmazta a kötelességszegés leírását, 

 a bizonyítékok ismertetése volt hiányos, 

 a döntés indokait általánosan közölték. 

A határozatok aláírásra való jogosultságában tapasztalható a legnagyobb zavar. A rendelet 58. 

§ (7) bekezdésének értelmében a záró rész tartalmazza: 

„…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.” 

A határozatok többségén egy aláírás szerepelt, amiből nem derül ki, hogy milyen hatáskörben 

volt az irat aláírója. 

A határozatokat ellátták iktatószámmal. Az olyan esetekben, amikor egy napon több fegyelmi 

eljárásban hoztak döntést, valamennyit azonos iktatószámon tartották nyilván. 

Azok az iskolák, melyek nagy számban róttak ki fegyelmi büntetéseket, az eljárásaik 

lefolytatásához formalizált iratokat használtak: 

 szülő értesítése, 

 jegyzőkönyv, 

 határozat. 

A dokumentumok kidolgozásához több szakiskola igénybe vette jogász szakember 

közreműködését, több intézményben a fenntartó jogásza segítette az iskolát a fegyelmi eljárás 

dokumentumainak elkészítésében. 
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11. A fegyelmi büntetések hatálya 

A rendelet 55. § (4) bekezdése értelmében valamennyi fegyelmi büntetésnek – a megrovást és 

szigorú megrovást kivéve –hatálya van, melynek maximuma meghatározott. A fegyelmi 

büntetés hatálya, annak jogerőre emelkedésétől, az egyes büntetési kategóriákban eltérő 

mértékű. A tanulói jogviszonyt megváltoztatását jelentő fegyelmi büntetések estében a 

hatályosság maximum 12 hónap lehet. A fegyelmi döntés ennél rövidebb időt is 

megállapíthat. 

A rendelkezésre álló információk alapján a határozatok 25 %-ában nem szerepelt a kiszabott 

büntetés hatálya. A hatály megjelölésének hiánya részben abból adódik, hogy az iskola a 

büntetés végrehajtását felfüggesztette, akkor nem tartotta szükségesnek a hatály idejét is 

megszabni.  

 

Fegyelmi büntetések hatálya 

Fegyelmi büntetés megnevezése Összes 
Hatály Jogorvoslat 

db % db % 

2012/2013. Tanév 

Megrovás 1103 336 30,46% 3 0,27% 

Szigorú megrovás 1812 692 38,19% 5 0,28% 

Áthelyezés másik osztályba 202 130 64,36% 8 3,96% 

Áthelyezés másik iskolába 845 696 82,37% 34 4,02% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 48 32 66,67% 0 0,00% 

Eltiltás a tanév folytatásától 253 220 86,96% 11 4,35% 

Kizárás az iskolából 1017 703 69,12% 75 7,37% 

Összes 
1 adatok megrovás és szigorú megrovás nélkül 2365 1781 75,31% 136 5,75% 

2013/2014. Tanév 

Megrovás 929 346 37,24% 4 0,43% 

Szigorú megrovás 1430 553 38,67% 10 0,70% 

Áthelyezés másik osztályba 86 65 75,58% 3 3,49% 

Áthelyezés másik iskolába 414 328 79,23% 20 4,83% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 52 32 61,54% 0 0,00% 

Eltiltás a tanév folytatásától 228 203 89,04% 9 3,95% 

Kizárás az iskolából 1289 952 73,86% 84 6,52% 

Összes
1 adatok megrovás és szigorú megrovás nélkül

  2069 1580 76,37% 116 5,61% 

2014/2015. Tanév 

Megrovás 657 234 35,62% 5 0,76% 

Szigorú megrovás 1168 421 36,04% 3 0,26% 

Áthelyezés másik osztályba 75 46 61,33% 3 4,00% 

Áthelyezés másik iskolába 253 183 72,33% 18 7,11% 

Kedvezmények csökkentése, megvonása 61 41 67,21% 2 3,28% 

Eltiltás a tanév folytatásától 186 161 86,56% 9 4,84% 

Kizárás az iskolából 1064 832 78,20% 74 6,95% 

Összes
1 adatok megrovás és szigorú megrovás nélkül

 1639 1263 77,06% 106 6,47% 
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Az intézmények szemléletét tükrözi, hogy a másik iskolába áthelyezések 63 %-át a 

2012/2013. tanévben felfüggesztették, az ilyen határozatok több mint 18 %-ban nem 

állapítottak meg hatályosságot. Az iskola igazgatója meggyőződött a tanuló befogadásáról, 

jogorvoslatra nem került sor, az átvétel megtörtént, tehát az iskola a büntetéssel végződött 

fegyelmi eljárást lezárta. 

A kedvezmények megvonása, csökkenése fegyelmi büntetés kiszabásakor– az adatközlések 

szerint – az esetek 33-38 %-ában nem jelölték meg a hatályosságot, ami azért is nehezen 

érthető, mert láttuk, hogy többségében pontosan megadták, hogy mennyi időre tiltották el a 

tanulót az iskolai rendezvény látogatásától és/vagy meddig függesztették fel a tanuló 

kollégiumi tagságát. A pontatlanság, azért is nehezen magyarázható, mivel ezekben a 

büntetési kategóriákban alkalmazták a legritkábban a felfüggesztést. 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésnél a hatály minden esetben a tanév végéig 

tart, függetlenül a döntés meghozatalának, és jogerőre emelkedésének időpontjától, ennek 

ellenére a büntetések 13 %-a nem nevesítette a hatály idejét. 

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetések 40-44 %-a felfüggesztésre került. A rendelkezésre 

álló információk szerint a határozatok 22-30 %-a nem szólt arról, hogy a tanuló mennyi ideig 

áll a büntetés hatálya alatt.  

Az iskolák a büntetések egy részét felfüggesztették, a végrehajtott intézkedéseket pedig 

lezártnak tekintették, ezért nem tartották szükségesnek a hatály megjelölését. 

 

A fegyelmi büntetés hatályának következményei 

A megállapított hatályosság lejártával a tanuló nem áll fegyelmi büntetés alatt, vagyis 

visszaállnak a büntetés következtében elvont jogai: 

- a megvont kedvezményekben, juttatásokban kérelemre, vagy alanyi jogon ismét 

részesül; 

 - kérheti visszahelyezését az eredeti osztályába, 

 - az iskolából való kizárás esetén, újból kérheti felvételét, 

- az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés esetén, kérelemre a jogviszony a 

tanév végétől helyreáll. 

 

A tanulói jogviszony helyreállítása 

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén, annak jogerőre emelkedésekor megszűnik a 

tanuló jogviszonya. A büntetés hatályának elteltével, a tanulónak jogában áll kérelmezni 

felvételét. Az iskola igazgatója rendelkezik hatáskörrel, annak elbírálására, hogy a felvételi 

kérelemnek helyt ad vagy elutasítja azt. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a 

felvételt, pontosabban visszavételt nem utasíthatja el. 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésnél, a tanulót a jogerős döntés, csak az adott 

tanév folytatásától tiltotta el. A jogviszonya az Nkt. 56. § (3) bekezdése értelmében nem szűnt 

meg csak szünetelt. Egyéni kérelemre az iskola köteles tanulói jogviszonyát helyreállítani, azt 

nem utasíthatja el. 

 

A jogorvoslat 

A vizsgált tanévekben a fegyelmi döntések 5-6 %-a ellen, nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. 

A köznevelési intézmények első fokú eljárásainak felülvizsgálatát Nkt. 37. § (3) b) pontja 

alapján a fenntartó látja el. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai szerint a másodfokú hatóság 

az iskolákat, elsősorban eljárási szabálytalanságokra hivatkozva új eljárás lefolytatására 

kötelezte. 
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12. A fegyelmi büntetések következményei 

A szakmai ellenőrzés szükségesnek tartotta – az eljárás megindításának okain, és a büntetés 

megválasztásának szempontjain túlmenően – a fegyelmi büntetések lehetséges 

következményeinek megismerését.  

Az iskolák az egy tanulóról lefolytatott fegyelmi eljárásról közölt adatszolgáltatást a fegyelmi 

intézkedés következményének megjelölésével zárták le: 

 a fegyelmi eljárást követően további fegyelmi intézkedésre nem volt szükség, 

 áthelyezés másik iskolába büntetés kiszabásánál az igazgató meggyőződött a tanuló 

átvételéről; 

 a szülő keresett iskolát a tanuló számára, 

 a kormányhivatal keresett iskolát a tanuló számára, 

 A tanuló jogviszonya kimaradással megszűnt. 

 

12.1. A megrovás fegyelmi büntetés következményei 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Megrovás 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően további 

fegyelmi intézkedésre nem volt 

szükség 

1062 96,28% 905 97,42% 646 98,33% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 

0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
32 2,90% 13 1,40% 4 0,61% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
7 0,63% 11 1,18% 6 0,91% 

Összes 1103 100,00% 929 100,00% 657 100,00% 

 

A téves adatközléseket is figyelembe véve, joggal feltételezhetjük, a megrovás fegyelmi 

büntetés elérte hatását, és az elkövetkezendőkben a tanuló nem adott okot újabb fegyelmi 

eljárás kezdeményezésére. 

A megrovásban részesített tanulók 1-3 %-ának tanulói jogviszonya a fegyelmi büntetés 

megállapítását követően megszűnt. Ezek a tanulók többségében az igazolatlanul mulasztók, 

akiknek a jogviszonyát az iskola szüntette meg egyoldalú nyilatkozattal, vagy a nem 

tanköteles tanuló kimaradt az iskolából. Előfordult, hogy a megrovást megállapító fegyelmi 

tárgyalás után a tanuló többet nem jelent meg az iskolában. 

Azokat a tanulókat, akiket nem szülői döntés következtében vett át másik iskola – áthelyezés 

másik iskolába, kormányhivatal keresett számára iskolát – feltételezhetően az adott tanévben 

újabb fegyelmi büntetésben részesítették, melynek döntése került végrehajtásra.
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12.2. A szigorú megrovás fegyelmi büntetés következményei 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Szigorú megrovás 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

1755 96,85% 1369 95,73% 1141 97,69% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 

5 0,28% 3 0,21% 4 0,34% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
24 1,32% 19 1,33% 9 0,77% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
5 0,28% 3 0,21% 1 0,09% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
23 1,27% 36 2,52% 13 1,11% 

Összes 1812 100,00% 1430 100,00% 1168 100,00% 

 

A szigorú megrovás fegyelmi büntetésben részesített tanulók 3-4 %-ának jogviszonya szűnt 

meg valamilyen módon a fegyelmi büntetést követően. A másik iskola által átvett tanulók 

ellen az adott tanévben újabb fegyelmi eljárás indult, előfordult, hogy az iskola igazgatója 

újabb fegyelmi döntés nélkül intézkedett a tanuló másik iskolába helyezéséről.  

Az esetleírásokból tudjuk, hogy az eljárás során az iskola a szigorú megrovás kiszabása 

mellett megállapodott a szülőkkel, hogy másik iskolába viszik a gyermeküket. 

A kormányhivatal elsősorban azoknak a tanulóknak keresett iskolát, akik ellen az iskola újabb 

fegyelmi büntetésben döntött a kizárásról: 

„A tanuló komoly önfegyelmezési problémákkal küzdött. Bár a szabályokat ismerte, azokat 

több alkalommal vitatta, sőt tudatosan és rendszeresen megszegte.  A tanítást rendszeresen 

zavarva társait sem hagyta, hogy részt vegyenek a tanítás tanulás folyamatában, ő maga 

pedig rendszeresen kivonta magát a tanulásból. A 2. fegyelmi tárgyalás után keresett a 

kormányhivatal iskolát a tanuló számára”. 

Előfordult, hogy a szigorú megrovást megállapító határozat többes fegyelmi büntetésről 

rendelkezett, ennek következtében a tanuló újabb fegyelmi eljárás nélkül került kizárásra. 

A kimaradással iskolából távozott tanulók, szinte kivétel nélkül túl voltak a tankötelezettségi 

életkoron. Feltételezhetjük, hogy kifogásolt kötelezettségszegésük érdemlegesen nem 

változott, ennek ellenére újabb fegyelmi eljárás megindítására nem került sor, mivel a tanuló 

jogszerűen kimaradt az iskolából. 

Ismertettük annak a tanulónak az esetét, aki tekintettel családja anyagi körülményeire munkát 

vállalt, ezért magas az igazolatlan hiányzásainak száma, amiért szigorú megrovásban 

részesült, de tanulmányait befejezni nem tudta, az iskolából kimaradt. 

 

12.3. Áthelyezés másik osztályba fegyelmi büntetés következményei 

A büntetési kategóriában 12-13 % azoknak a tanulóknak az aránya, akiknek a fegyelmi döntés 

következtében a tanulói jogviszonyukban változás történt.  
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Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Áthelyezés másik osztályba 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

177 87,62% 75 87,21% 66 88,00% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 

12 5,94% 4 4,65% 5 6,67% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
10 4,95% 5 5,81% 0 0,00% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
1 0,50% 1 1,16% 0 0,00% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
2 0,99% 1 1,16% 4 5,33% 

Összes 202 100,00% 86 100,00% 75 100,00% 

 

A másik iskolába és másik osztályba áthelyezés fogalmak használata a több feladatellátási 

hellyel rendelkező iskolákban nem egyértelmű. A rendelkezésre álló információkból 

feltételezhető, hogy a másik osztályba áthelyezés fegyelmi büntetés egyben a másik tagiskola 

osztályát jelenti. 

A szülő azokban az esetekben keresett iskolát gyermeke számára, ha nem fogadta el a másik 

osztályba besorolást, vagy újabb fegyelmi intézkedés történt. 

Az iskolából kimaradtak a másik osztályban sem tudtak eleget tenni az iskolai normák 

betartásának. 

 

12.4. Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés következményei 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Áthelyezés másik iskolába 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

506 59,88% 204 49,28% 124 49,01% 

Áthelyezés másik iskolába 

büntetés kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 

209 24,73% 98 23,67% 65 25,69% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
95 11,24% 75 18,12% 42 16,60% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
10 1,18% 19 4,59% 6 2,37% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
25 2,96% 18 4,35% 16 6,32% 

Összes 845 100,00% 414 100,00% 253 100,00% 
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Ebben a büntetési kategóriában a fegyelmi döntés felfüggesztésének aránya viszonylag magas 

(50-63 % között), így feltételezhető, hogy a büntetés végrehajtása alól mentesült tanulókkal 

szemben a későbbiekben fegyelmi intézkedésre nem volt szükség. 

Viszonylag magas azoknak az eseteknek az előfordulása is, amikor a szülő keresett a 

tanulónak iskolát, és nem az intézmény intézkedett az átvételről. 

Az intézmények több tanuló elhelyezéséhez igénybe vették a kormányhivatal segítségét: 

„A közelben található iskolákkal való egyeztetés eredménytelen volt, ezért a Kormányhivatal 

segítségével oldódott meg a probléma.” 

A felfüggesztett fegyelmi büntetésben részesített tanulók egy része is az eljárást lezárását 

követően kimaradt az iskolából. 

 

12.5. A kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés 

következményei 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

47 97,92% 49 94,23% 58 95,08% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
1 2,08% 0 0,00% 2 3,28% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
0 0,00% 3 5,77% 1 1,64% 

Összes 48 100,00% 52 100,00% 61 100,00% 

 

A fegyelmi büntetésben részesített tanulóknál – évi 1-3 esettől eltekintve – nem vált 

szükségessé újabb eljárás kezdeményezése. Előfordult, hogy a nem tanköteles tanulók 

kimaradtak az iskolából, vagy szülők döntése alapján kérték gyermekük másik iskolába 

helyezését. 

 

12.6. Eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés következményei 

Az eltiltás a tanév folytatásától büntetéseknél a felfüggesztés aránya 40 %, az utolsó vizsgált 

tanévben 50 %. A következmény folyamatok szélesebb összefüggésben értelmezhetők. A 

további fegyelmi intézkedést nem igénylő tanév folytatásától eltiltott tanulók csoportjába bele 

kell értenünk azoknak a diákoknak egy részét, akik a jogviszonyuk szünetelése miatt nem 

voltak jelen az iskolában. 
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Az eltiltás idejére a tanulók 10-12 %-ának a szülők kerestek iskolát a tanulmányaik 

folytatására, a kormányhivatal évente 15-18 tanulónak jelölt ki iskolát. Átlagosan a tanulók 20 

%-a kimaradt az iskolából. 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Eltiltás a tanév folytatásától 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

153 60,47% 130 57,02% 114 61,29% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 
6 2,37% 7 3,07% 1 0,54% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
27 10,67% 27 11,84% 22 11,83% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
18 7,11% 15 6,58% 15 8,06% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
49 19,37% 49 21,49% 34 18,28% 

Összes 253 100,00% 228 100,00% 186 100,00% 

 

12.7. A kizárás fegyelmi büntetés következményei 

 

A kizárás fegyelmi büntetésben is magas a felfüggesztések aránya. 40-44 %, akiknek egy 

része továbbra is az iskolában maradt, optimális helyzetben elképzelhető, hogy semmilyen 

intézkedés nem vált szükségessé, a tanulók újabb kötelezettségszegést nem követtek el. 

A másik iskolába áthelyezett tanulók azért kerülhettek ebbe a kategóriába, mert a kizárás 

következtében másik intézményben folytatták tanulmányaikat, tehát másik iskola átvette őket. 

 

Fegyelmi büntetés megválasztásának szempontja 

Kizárás az iskolából 

Fegyelmi büntetés 

megnevezése 

Tanév 

2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 

Összes % Összes % Összes % 

A fegyelmi eljárást követően 

további fegyelmi intézkedésre nem 

volt szükség 

431 42,38% 541 41,97% 453 42,58% 

Áthelyezés másik iskolába büntetés 

kiszabásánál az igazgató 

meggyőződött a tanuló átvételéről 
11 1,08% 13 1,01% 22 2,07% 

Szülő keresett iskolát a tanuló 

számára 
213 20,94% 253 19,63% 206 19,36% 

Kormányhivatal keresett iskolát a 

tanuló számára 
114 11,21% 205 15,90% 138 12,97% 

A tanuló jogviszonya kimaradással 

megszűnt 
248 24,39% 277 21,49% 245 23,03% 

Összes 1017 100,00% 1289 100,00% 1064 100,00% 
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A kizárás büntetés miatt a tanulók 11-16 %-ának keresett a kormányhivatal iskolát. 

Valamennyi vizsgált tanévben a tanulók 21-24  %-a kimarad az iskolából. 

13. A fegyelmi eljárások helyi szabályozása 

A fegyelmi szabályzatok intézményszintű elkészítését a rendelet 4. § (1) q) pontja írja elő, 

melynek értelmében az egyeztető eljárás és a fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ-

ben kell meghatározni. 

A helyszíni ellenőrzéseken nyílt lehetőség 25 iskola fegyelmi szabályzatának áttekintésére. 

Valamennyi köznevelési intézmény rendelkezett fegyelmi szabályzattal. A legtöbb 

intézményben a fegyelmi szabályok az SZMSZ-ben rögzítettek, vagy annak mellékletében 

találhatók.  

Tartalmilag a dokumentumok a jogszabályi előírásokat szövegszerűen követik. Néhány 

köznevelési intézmény végezte el a jogszabályok helyi adaptációját. Ezekben az iskolákban 

szabályozott az eljárási folyamat, megnevezettek a hatáskörrel rendelkező felelősök. A 

dokumentumok ritka kivétellel tartalmaztak az eljáráshoz tartozó iratmintákat: értesítő levél, 

jegyzőkönyv, határozat (Lásd fegyelmi eljárások dokumentálása címszó alatti tapasztalatok). 

Az egyeztető eljárásra vonatkozó helyi szintű eljárás a legkevésbé szabályozott folyamat az 

intézmények alapdokumentumaiban. 

 

Általános, hogy a fegyelmező és fegyelmi intézkedések egymástól nem különültek el. Az 

igazgatói megrovás büntetést és a fegyelmi eljárásban meghozott megrovást az ellenőrzési 

tapasztalatok alapján egyes iskolák egymással felcserélhetően alkalmazták. A fegyelmi 

büntetéseket és fegyelmező intézkedéseket az egyes köznevelési intézmények sem a fogalmi 

meghatározásukban, sem gyakorlati alkalmazásukban egymástól nem választják el. Az iskola 

fegyelmező intézkedéseit maga alakítja ki, a tanulók kötelességeire és jogaira vonatkozó 

jogszabályi előírások figyelembevételével. A fegyelmi eljárás tartalmában és eljárási 

szabályaiban, törvényben és jogszabályban meghatározott. A fegyelmező és fegyelmi 

intézkedések egyértelmű elkülönítése lehetőséget teremtene a tanulói kötelezettségszegés 

ellen alkalmazott pedagógiai eszközök kiszélesítésére. 

 

A súlyos és nagyszámú fegyelmezési problémával küzdő, elsősorban szakképzést folytató 

intézményekben kétféle pedagógiai szemléleten alapuló gyakorlat volt megfigyelhető. 

Az egyik nevelési szándékú megközelítésre jellemző, hogy a fegyelmi eljárás megindítását 

megelőző intézkedések körét igyekezett bővíteni. A kötelezettségszegő tanulóval „fegyelmező 

beszélgetéseket” folytattak az osztályfőnök, a tanulóval konfliktusba került tanárok, tanulók 

bevonásával, igazgató jelenlétében. A megbeszélés eredményeként kölcsönösen elfogadható 

megállapodásra törekedtek, melyet a betartás érdekében írásban is rögzíttek. Az ilyen jellegű 

értékelő jellegű megbeszélésekbe lehetőség szerint bevonták a szülőket is. 

Az évente számszerűleg sok fegyelmi eljárást lefolytató szakiskolák (emlékeztetünk, hogy a 

három tanév szakmai ellenőrzéséhez egy szakiskola 546 fegyelmi eljárásról közölt adatot) 

kialakították a fegyelmi eljárások lebonyolításának „üzemszerű gyakorlatát”. Az osztályfőnök 

a fegyelmi eljárást egy erre a célra kidolgozott adatlapon (fegyelmi eljárást megindító 

kérelem) kezdeményezhette. A fegyelmi bizottság kéthetente ütemterv szerint tartott 

tárgyalást. Az eljárással kapcsolatos feladatokat a bizottság végezte. Egy tárgyalási napon, a 

kötelezettségszegés súlyosságától függően, 10-15 tanuló ügyében döntöttek. A határozatokon 

megjelölték a következő vétség esetén adható büntetési fokozatot. A szigorú megrovás esetén 

a következő büntetési fokozat a másik iskolába történő áthelyezés, akár lehetett a kizárás is. 

Ezt gyakorlatot követve a tanuló újabb fegyelmi eljárás nélkül kizárható volt az iskolából. 


