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tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.
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Bevezetés:
A tanulókat súlyos kötelességszegés esetén fegyelmi felelősség terheli. Fegyelmi eljárásnak
akkor van helye, ha a tanuló vétkesen – azaz szándékosan vagy súlyosan gondatlanul – és
súlyosan cselekedett.

A fegyelmi eljárás megindításának és lefolytatásának feltételeit a köznevelési törvény és
végrehajtási rendelete körültekintően szabályozza. A szabályozás garanciális elemeket
tartalmaz a gyermek személyiségi jogainak védelmére, és meghatározza a kiszabható
büntetések körét.
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta
három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás
indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy
felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 53. § (1)
20/2012. (08.31.) EMMI 4§ -a alapján a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni a nevelési-oktatási intézményben
a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás és az egyeztető eljárás részletes
szabályait. A fegyelmi és kártérítési felelősség pedagógiai célokat szolgál.

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított
és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az
egyeztető eljárás lefolytatásához szükséges mindkét fél (kötelességszegő és sértett)
hozzájárulása. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet
elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A
fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
Amennyiben az egyeztetési eljárás során a felek megállapodtak a sérelem orvoslásában
– mindezt írásban kell tenniük –, akkor közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a
sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra a fegyelmi eljárást fel kell
függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a
fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
Fegyelmi tárgyalást akkor kötelező tartani, ha
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a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy
a tényállás tisztázása egyébként indokolja
az egyeztető eljárás lefolytatásához a két fél egyikének (kötelességszegő és sértett)
hozzájárulása hiányzik.

A fegyelmi jogkör gyakorlója
A fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület. A fegyelmi bizottságot
a nevelőtestület választja meg. A fegyelmi bizottság meghallgatja a tanuló ellen felhozott
vádat, meghallgatja az érintetteket, majd a házirend szellemében dönt. A DÖK véleményt
nyilvánít, de nincs döntési csak egyetértési joga. A fegyelmi tárgyalás elnökét a fegyelmi
bizottság a tagjai közül választja meg.
Feladata: Levezeti a fegyelmi tárgyalást, betartja és betartatja a fegyelmi szabályzatot,
kihirdeti a bizottság határozatát.
A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság állapítja meg, a nevelőtestület hagyja jóvá. A
nevelőtestület ezt a jogát átadja a tanító tanárok team-jének.
A nevelési igazgatóhelyettes felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő
végrehajtásáért. Szervezi a tanulói fegyelmi eljárást, gondoskodik dokumentálásáról.
Amennyiben a felek részéről felmerül az igény az alternatív vitarendezés alkalmazására,
előkészíti a tárgyalást, segíti a lebonyolítást, dokumentálást.
Az egyeztető eljárás résztvevői:
• Az igazgató megbízásából a nevelési igazgatóhelyettes
• Az iskola ifjúságvédelmi felelőse vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógusa
• A tanuló
• Kiskorú tanulók esetében a szülő
• A tanuló vagy a szülő által meghatalmazott személy
• A fegyelmi eljárás alá vont tanuló
• A diákönkormányzat delegált képviselője
• Az egyezető szerepet ellátó tanár, aki a nyilvánosságra hozott névsorból lett
kiválasztva.
Eseti tagok:
 a tanulók osztályfőnöke
• kollégiumi csoportvezetője
• szakoktatója, szaktanára
• bármely az érintettek által közösen elfogadott személy, aki előre lendítheti a tárgyalás
menetét
A fegyelmi tárgyalás részvevői
 Kiskorú tanulók esetében a szülő
 A tanuló vagy a szülő által meghatalmazott személy
 A fegyelmi eljárás alá vont tanuló
 A diákönkormányzat delegált képviselője
 A fegyelmi bizottság elnöke, tagjai
 A tanító tanárok team-je
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A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések:
A házirend jogszabály, megszegése komoly következményekkel járhat, tanulói fegyelmi
eljárás, fegyelmi büntetés alapjául szolgálhat.
1. Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt, illetve többszörösen késik,
 vagy a biztonság-, egészségvédelmi szabályokat nem tartja be,
 vagy rontja az intézmény hírnevét, büntetésben kell részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái
 figyelmeztetés:
 szaktanári figyelmeztetés
 nevelői figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 oktatói figyelmeztetés,
 igazgatói figyelmeztetés,
intés:
 szaktanári intés,
 nevelői intés,
 osztályfőnöki intés,
 gyakorlati oktatói intés,
 igazgatói intés,
megrovás:
 szaktanári megrovás,
 nevelői megrovás,
 osztályfőnöki megrovás,
 oktatói megrovás,
 igazgatói megrovás, továbbá a
fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából. (Ebben az esetben a fegyelmi bizottság
dönthet a felfüggesztésről is, amely időtartama legfeljebb 6 hónap.)
3. Az intézményi büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. Ha a tanuló kötelességszegése súlyos, a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 ha magatartásával a tanuláshoz, művelődéshez való jog érvényesítéséhez
szükséges feltételeket, valamint a megfelelő munkakörülményeket
ellehetetleníti;
 az agresszió, a másik tanuló megsértése, bántalmazása, megalázása;
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 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása,
 a nem megengedett – veszélyt okozó – tárgyak, eszközök behozatala;
 a szándékos vagy szándékos gondatlanságból eredő károkozás;
 az intézmény nevelői és alkalmazottai, valamint a diáktársak emberi
méltóságának megsértése;
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető Törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
6. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi
eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú
tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, (Eltiltás az adott
iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha
a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem
alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el
fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi
büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló
osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell
tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a
független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.)
f) kizárás az iskolából. (Ebben az esetben a fegyelmi bizottság
dönthet a felfüggesztésről is, amely időtartama legfeljebb 6 hónap.
Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az
iskola tizedik évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának
vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres
elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható
érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem
fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés
hatálya alatt áll.)
Tanköteles tanulóval szemben az e) és f) pontban megfogalmazott fegyelmi büntetés csak
rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Az utóbbi esetben a szülő
köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a
tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést
kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát. Abban az esetben, ha a tanuló más
iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül
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nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot
kijelölni számára.
7. A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
e) kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az
elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a
nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a
fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az
iskolában kell lefolytatni.
8. A NKT 59. § (1) bekezdése alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek
teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati
képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell
helytállnia. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg, gondatlan károkozás esetén
a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések
szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát. A tanuló gondatlan,
vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban
előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a
körülmények figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg.
9. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható
ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ha az eltiltás a tanév
folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára
megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges,
lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a
független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
10. A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban
foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. Hatály nem lehet hosszabb
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi
büntetések esetén tizenkét hónapnál.

11. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni.
12. Ha a károkozó személye rejtve marad, mindazon tanulói közösségek viselik a
kártérítési kötelezettség terhét, akik a létesítményt, berendezést használták a kár
keletkezése idején, és a kárt nem jelentették.
13. Ha a tanulót méltánytalanság éri, eljárást indíthat, az eljárás megindítása előtt
egyeztetési lehetőséget kér az intézmény vezetőjétől, ill. az intézményvezető által
kijelölt személytől.
A fegyelmi eljárás szabályai:
A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg.
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 53. § (2) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a
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továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és
biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a
tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként
indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben
be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is
képviselheti.

A fegyelmi tárgyalás:
1. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati
képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a gyakorlati képzést nem az
iskolában tartják - a gyakorlati képzés szervezőjét (a továbbiakban: gazdálkodó
szervezet) - a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével - értesíteni kell. Az
értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás időpontját és helyét azzal a
tájékoztatással, hogy a tanuló, a szülő, illetve a gazdálkodó szervezet képviselőjének
távolmaradása a tárgyalás megtartását nem akadályozza. Tájékoztatni kell a tanulót
arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást
egyeztető tárgyalás előzheti meg. A kötelességszegő tanulónak az értesítés átvételétől
számított 5 napon belül kell írásban kérnie az egyeztető eljárása lefolytatását.
Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
2. Az egyeztető eljárás lefolytatásához szükséges mindkét fél (kötelességszegő és sértett)
hozzájárulása. Ha ez nem történik meg, vagy az egyeztetés sikertelen a fegyelmi
eljárás folytatódik.
3. Amennyiben az eljárás sikeres, erről írásba foglalt megállapodás születik, a fegyelmi
eljárás megindítása 3 hónapra felfüggesztődik. Amennyiben a megállapodás sikeres, a
3 hónapra felfüggesztett fegyelmi eljárás alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem
kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, azt igazgatói határozat szünteti meg.
Ha az egyeztető eljárás megszakad, vagy nem vezetett eredményre, vagy az érintettek
bármelyike azt elutasítja, a fegyelmi eljárást folytatni kell, fegyelmi tárgyalás
lebonyolítására kerül sor.
4. Az egyeztető eljárásra a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor,
amelyről az érintett külön értesítést kap.

5. A fegyelmi eljárást - lehetőleg a megindítástól számított harminc napon belül - egy
tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
tanuló, a szülő és a képviselőjük, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben
a gazdálkodó szervezet képviselője az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba
az eljárás során betekinthessen, az abban foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és
bizonyítási indítvánnyal élhessen.
6. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt
követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló
bizonyítékokat.
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7. Ha az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, a tárgyalást a nevelő
testület által megbízott személy vezeti. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület
hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás
során be kell szerezni.
8. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegés óta eltelt 3 hónap.
9. A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az
iskolában kell lefolytatni.

A bizonyítás:
1. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges
tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők,
hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök: a
tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői
vélemény.
2. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására,
amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló
ellen, illetve a tanuló mellett szól.
3. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja.
4. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi
büntetés állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a
kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási
intézmények eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést abban a
nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb
indult.
5. Gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az
iskolában kell lefolytatni.
6. Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás
elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral,
veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
A fegyelmi határozat:
1. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A
kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. Ha
az ügy jellege megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója legfeljebb egy héttel elhalasztja.
2. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el
kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés
kiszabását, illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el,
vagy a kötelességszegés ténye, illetve hogy azt a tanuló követte el, nem
bizonyítható.
3. A fegyelemi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell
küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és képviselőjüknek, ha a
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gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó
szervezetnek.
4. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell
írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő
is - tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító
kérelmi jogáról lemondott.
5. A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv
megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi
büntetést, a büntetés időtartamát, felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi
jogra való utalást.
6. A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a
tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező
részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás
okát, a határozat meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását és a hivatali
beosztásának megjelölését. Ha az 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.
Az eljárást megindító kérelem:
1. Az első fokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be
eljárást megindító kérelmet. Az eljárást megindító kérelmet a határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójához benyújtani.
2. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen benyújtott kérelmet az első fokú
fegyelmi jogkör gyakorlója öt napon belül köteles továbbítani a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát
továbbítani kell, az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó
véleményével ellátva.

A kizárás:
1. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanuló
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá az, akit a tanuló által elkövetett
kötelességszegés érintett.
2. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú
fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett
vagy szakértőként eljárt.
3. Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló
és a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az
iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt.
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Vegyes rendelkezések:
1. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője,
továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222-223. §) képviselheti.
2. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel
kell tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,
az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az
elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a
szülő vagy képviselőjük kéri.
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