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I. Bevezetés 
 

A Házirendet 2011. évi CXC., a nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban Knt.) és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai alapján a Leonardo Média Akadémia Szakképző Iskola és 
Gimnázium igazgatója készítette, a nevelőtestület fogadta el, a Diákönkormányzat (továbbiakban 
DÖK) véleményezési jogával élt. 
A Házirend és annak módosításai a kihirdetéskor lépnek érvénybe. A Házirend megismertetése 
intézményünk tanulóival az osztályfőnökök feladata. A Házirendet minden új tanuló megkapja a 
beiratkozáskor. A Házirend nyilvánosságának biztosítása megvalósul azáltal, hogy kifüggesztésre 
kerül az iskolai faliújságon valamint elektronikus formában az iskola honlapján. 
Iskolánk tanulói jogaikat a beiratkozást követő tanév kezdetétől, illetve tanév közbeni beiratkozás 
esetén a beiratkozás időpontjától, szakképzési évfolyamokon a tanulószerződés aláírása után 
gyakorolhatják. 
A Házirendben meghatározott kötelességek elmulasztása, szabályok megsértése fegyelmi 
vétségnek minősül. 
A tanulók adatkezelése az iskolában a Knt. útmutatása alapján, az adatkezelési szabályzatban 
leírtak szerint történik. 
A Házirend módosított és dátummal ellátott szövegét a nevelőtestület képviselője és a 
véleményezési jogot gyakorló diákönkormányzat képviselője írja alá. 

 
Ez a Házirend: 

x a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény; 
x a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és végrehajtási rendeletei 
x 2011. évi CDXXV. Tv. Magyarország alaptörvénye 
x a Szakképzésről szóló 1993 évi LXXVI és 2011. évi CLXXXVII. törvény 
x a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 
x a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) 

OM rendelet, illetve 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 
x a Nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI. törvény 
x a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2012 évi CXXV. Törvény 
x a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 Korm. rendelet 
x a Tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendszeréről szóló 202/2007 OM rendelet 
x továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

 
A Házirend szabályai a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák. 
 
A Házirend személyi hatálya 
A Házirend az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más 
alkalmazottra egyaránt érvényes. 
A Házirend a tanulókra vonatkozó magatartási szabályokat tartalmaz, de a pedagógusoknak és más 
alkalmazottaknak is útmutatás (például a helyiséghasználat rendjének meghatározása, vagy a 
jogorvoslati és kapcsolattartási szabályok), mivel a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a 
pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazniuk kell. 
A Házirend területi hatálya 
A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül 
szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, 
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és amelyeken az iskola pedagógusai ellátják a tanulók felügyeletét. A Házirend az iskola területére, 
illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények területére érvényes. 
 
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek értelmezni tanítványaikkal a 
Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és 
kötelességekkel foglalkoznak. 

 
A Knt. 25. § (2)-(3) bekezdés alapján: „Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e 
törvénybe, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a 
tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá 
az iskola, a kollégium által elvárt viselkedés szabályait.” 
 
Jelen Házirendben szabályozzuk 

x a tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, 
x a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a 

tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 
x a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem 

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 
x a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 
x a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 
x a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 
x elektronikus napló használata esetén a szülő (tanuló) részéről történő hozzáférés módját, 
x az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 
x a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartamát, a csengetési rendet, 
x az iskolai tanulói munkarendet, 
x a tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, 
x a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási rendet, 
x az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendjét, 
x az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. 
 

MINDEZEK ALAPJÁN A LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 
HÁZIRENDJE MINDEN TANULÓRA NÉZVE KÖTELEZŐ. 

 
Az intézmény elvárja minden tanulótól, hogy betartsa a Házirendet, továbbá járuljon hozzá 
magatartásával az iskola anyag- és energiatakarékos, valamint biztonságos üzemeltetéséhez. 
Tanulóink kulturált viselkedése, életvitele segítse egy olyan iskolai légkör megteremtését, mely 
segíti a tanítás-tanulás folyamatát és az önfejlesztést, ezzel növelve szellemi és testi képességeit, 
gyarapítva szakmai tudását, fejlesztve személyiségét! 
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II. Az iskola munkarendje, a tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
Az iskola, éves munkatervét az igazgató állítja össze. 
 
Napi munkarend: 
A tanítási órák hétköznapokon 8.00 óra és 15:20 óra között kerülnek megtartásra a mindenkor 
érvényes órarend alapján. Minden diák köteles az órarend szerinti első tanítási óra kezdete előtt 
10 perccel megérkezni az iskolába, elfoglalni helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt 
fegyelmezetten várni tanárát. 
 
Tanítási órák, óraközi szünetek, csengetési rend a szakmai képzésben: 
A tanítási órák 45 percesek. Az órák és óraközi szünetek az alábbi rend szerint kezdődnek, illetve 
fejeződnek. 
1. óra 7.50 - 8.35  1. szünet - 
2. óra 8.35 - 9.20  2. szünet 9:20-9:30 
3. óra 9.30 - 10.15 3. szünet - 
4. óra 10.15 - 11.00 4. szünet 11.00 – 11.20 étkezési szünet 
5. óra 11.20 - 12.05 5. szünet -  
6. óra  12.05 - 12.50 6. szünet 12.50 – 13.00 
7.óra 13.00 - 13.45 7. szünet - 
8.óra 13.45 - 14.30 8. szünet 14.30 – 14.35 
9.óra 14.35 – 15.20  
 
Tanítási napok az esti gimnáziumban: 
4 évfolyamos Esti gimnáziumban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. óra 14:30-15:10 
2. óra 15:15-15:55 
3. óra 16:00-16:40 
4. óra 16:45-17:25 
5. óra 17:30-18:10 
 
2 évfolyamos Esti gimnáziumban, felzárkóztató képzésben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hétköznap: 1. óra 14:30-15:10  Szombat: 1. óra 08:30-09:10 
 2. óra 15:15-15:55   2. óra 09:15-09:55 
 3. óra 16:00-16:40   3. óra 10:00-10:40 
 4. óra 16:45-17:25   4. óra 10:45-11:25 
 5. óra 17:30-18:10   5. óra 11:30-12:10 
 6. óra 18:15-18:55   6. óra 12:15-12:55 
 7. óra 19:00-19:40     
 
A szünetek után minden tanulónak kötelessége a következő tanítási óra kezdetére pontosan 
megérkezni a tanterembe. 
Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornaterem- Vasvári 
Pál utca 16. ÉVISZ tornaterme), büfében tartózkodhatnak. 
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AZ ISKOLA TELJES TERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS. 
Dohányzásra az intézménynek otthont adó épület bejárata mellett (nem a bejárat előtt) kijelölt 
dohányzóhelyen van lehetőség. 

 
Tanórán kívüli, fakultatív programokon való részvételre délután 14.00 óra után van lehetőség, 
amennyiben a foglalkozás időpontja nem ütközik tanítási órával. A tanórán kívüli foglakozások 
időrendje megegyezik a tanítási órák időrendjével, azzal a kiegészítéssel, hogy tanórán kívüli 
foglalkozás 16:00 óra után is szervezhető. 
 
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfő, kedd, 
csütörtök, pénteki napokon 8.00-10.00 óra között, szerdai napon 15:00-16:00 óra között. 
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III. Az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és 
az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje 

 
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit tanórán kívül engedéllyel, pedagógus jelenlétében 
használhatják. Tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységhez engedélyt az osztályfőnök vagy 
szaktanár, egyéb tevékenységekhez az ő közvetítésükkel az igazgató vagy helyettese adhat 
előzetes bejelentés alapján. 
Az oktatás és egyéb foglalkozások során, iskola létesítményeit, a használt eszközöket a tanuló 
köteles rendeltetésszerűen használni, megóvni. 
A szaktanteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tanuló. A tanuló kötelessége, hogy 
életkorához, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, esetleg pedagógus felügyelete, szükség 
esetén irányítása mellett közreműködjön:  

x saját környezetének rendben tartásában (tanterem rendje, tisztasága, takarékosság): a 
tanuló a tanteremből való távozás után környezetében található szemetet kidobja a szemetes 
kosárba, lekapcsolja a villanyt, bezárja az ablakot, letörli a táblát. 

x a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában (vendégek fogadása, helyiségek 
berendezése, dekoráció stb.): a rendezvényeken a szervező pedagógusok által kijelölt 
tanulócsoport gondoskodik a helyszín berendezéséről. 

x az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában. 
A tanuló köteles a tanítási órára magával hozni a szükséges felszerelését. A tanuláshoz szükséges 
tankönyvet, füzetet, egyéb eszközöket a tanítási órákra minden tanuló hozza magával, ügyeljen 
azok épségére, tisztaságára. Ha ezen kötelezettségét többször megszegi, a szaktanár 
figyelmeztetésben részesítheti. 

A tanuló köteles megtartani az iskolai helyiségeknek és berendezéseknek használati rendjét, 
szükség esetén részt kell vennie ezek takarításában, rendezésében. 
 
Számítástechnika termek használata 

1. A termekben a tanulók csak tanári engedéllyel és felügyelettel tartózkodhatnak. A terem 
használóinak a balesetvédelmi rendszabályokat ismerniük kell, és azokat be kell tartaniuk. 

2. A terembe csak az órához szükséges eszközöket lehet bevinni. 
3. Ételt és italt a termekbe bevinni tilos! 
4. A termekben a tanulók a helyüket csak indokolt esetben, engedéllyel hagyhatják el. 
5. A tanulók a teremben levő számítástechnikai berendezéseket csak tanári engedéllyel 

használhatják. 
6. A termek berendezésében okozott károkat a rongáló diák köteles megtéríteni. 
7. Ha valaki műszaki hibát észlel, azonnal jelentenie kell a szaktanárnak. 
8. A számítógépeken való munka során a számítógép beállításait csak tanári engedéllyel lehet 

módosítani. 
9. Saját adathordozót a teremben csak tanári engedéllyel lehet használni. 
10. Programokat kizárólag a szaktanár utasítására lehet másolni és telepíteni. 
11. Az Internet használat során be kell tartani a „netikett” szabályait. 
12. A terem kulcsát a szaktanár kezeli. 
13. A termekben a kabátokat, táskákat a kijelölt helyen kell elhelyezni!  

 
 
Kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje 
Az intézmény nem rendelkezik saját kollégiummal. Vidéki diákjainak azonban a lehetőségeket 
figyelembe véve más középiskolák kollégiumaiban, a szabad férőhelyek függvényében biztosít 
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kollégiumi lakhatási lehetőséget. Iskolánk azon diákjaira, akik ezt igénybe veszik, az adott 
kollégium Házirendjében előírt szabályozások is kötelező érvényűek. 

 
Az iskolai felszerelések védelme, kártérítési kötelezettség 
A tanuló, ha őrizetlenül hagyja személyes tárgyait, az iskola nem vállal azokért anyagi felelősséget 
(pl. táska, könyvek, mobiltelefon, laptop, sportfelszerelés, zsebpénz). A talált tárgyakat a 
titkárságon kell leadni. 
A tanulók kötelesek megakadályozni minden olyan tevékenységet, eseményt, amely az iskolai 
környezet, berendezés, vagyon károsodását okozza. (Pl. tantermekben, folyosón, liftben) 
Károkozás esetén, annak észlelését követően a tanuló köteles haladéktalanul értesíteni tanárát, 
vagy osztályfőnökét. A felelősség megállapítása után a károkozó a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően köteles a kárt megtéríteni, az iskolai rendet helyreállítani. 
A tanulói jogviszony megszűnésekor (pl. kilépés, kimaradás, szakmai vizsga után) az esetleges 
fizetési hátralékokat a tanuló köteles rendezni. 
Az osztályterem falára, ajtajára kizárólag az osztályfőnök, szaktanár utasítására lehet dekorációs 
anyagot elhelyezni. A közérdekű hirdetményeket a faliújságon kell kifüggeszteni. A helyiségek 
berendezését, felszerelését engedély nélkül megváltoztatni nem lehet.  
Az iskola épületéből, az iskola tulajdonát képező eszközt, tárgyat csak az igazgató vagy helyettese 
engedélyével és átvételi elismervény ellenében valamint teljes felelősségvállalás mellett lehet 
kivinni. 
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IV. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos 
eljárási rend. 

 
Tanórán kívüli foglalkozások 
Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat 
szervezi: 

x Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 
x Fakultációs képzések, melyek lényege a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése 
x Versenyek, bemutatók 
x Tanulmányi kirándulások 
x Múzeum-, könyvtár-, színházlátogatás 
x Szabadidős foglalkozások (terv szerint, havi bontásban) 

 
Az intézmény a tanulók számára az alábbi fakultációk választását teszi lehetővé: 
x Angol nyelv (kezdő) 
x Angol nyelv (haladó) 
x Kiadványszerkesztés 
x 3D grafika készítés (Maya) 
x Alkalmazás fejlesztés (Java) 
x Vizuális programozás (Macromedia Director) 
x Videó szerkesztés (Adobe After Effect, Ulead Media Studio) 
x Animáció készítés (Flash) 
x Adobe Photoshop graphic design 

Az iskola tanulói, beiratkozáskor, de legkésőbb minden év szeptember 15-ig jelentkezhetnek a 
fakultációkra, illetve módosíthatják a jelentkezésüket. Az év közben beiratkozó tanulók a szaktanár 
szintfelmérése és egyénre szóló döntése alapján kapcsolódhatnak be ezen képzésekbe. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. Ha a tanórán kívüli 
foglalkozás teljes tanévre vonatkozik, a tanuló köteles az egész tanév folyamán részt venni a 
foglalkozásokon. 
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V. Jogok és kötelességek, a tanulók véleménynyilvánításának, a 
tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái. 

 

A tanulók jogai: 
1. A tanulónak joga, hogy színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt. 
2. Igénybe vegye az iskola létesítményeit, az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (tanfolyam, fakultatív képzés etc.) 
3. Joga, hogy személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számára. 
4. Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén. 
5. Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. 
6. Kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja. 
7. Kulturált keretek között véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az 

iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon. Írásbeli 
felvetéseire 15napon belül választ kapjon. 

8. Kezdeményezhesse diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 
létrehozását és ezek munkájában részt vegyen. 

9. Kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, szabad idejében 
munkát vállalhasson. 

10. Egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke és az iskolaorvos, 
illetve az iskolavezetés segítségét. 

 

Tanulói jogok gyakorlása: 
Az iskola tanulói, a közösségek életüket érintő bármely kérdésben a Diákönkormányzaton 
keresztül érvényesíthetik jogaikat. 
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 
melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.  
Sérelem esetén az iskola tanulója a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, a 
Diákönkormányzat munkáját segítő tanártól (DMST), illetve az iskola vezetőjétől kérhet 
jogorvoslatot. 
 

A tanuló kötelessége, hogy  
1. Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. 
2. Tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen képességeinek megfelelően. A tanórákon 

felszerelésével együtt jelenjen meg. Házi feladatait rendszeresen végezze el. A kötelező és 
a választott foglalkozásokon aktívan, fegyelmezetten vegyen részt. 

3. A tanuló tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. 

4. Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 
továbbfejlesztését. 

5. Védje saját és társai egészségét, (részletesen a 11. pontban szabályozva) 
6. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő öltözékben jelenjen 

meg. 
7. Az első óra megkezdése előtt legalább 10 perccel az iskola épületében kell lennie a 

tanulónak. A tanítás minőségének megóvása érdekében a tanuló pontosan érkezzen az 
iskolába, illetve a tanítási órára. A 10 percnél hosszabb késés már hiányzásnak minősül a 
tanítási óráról. 

8. A tanuló hiányzásáról lehetőség szerint a hiányzás első napján értesítse az osztályfőnököt. 
9. A tanulók kötelesek az iskola minden helyiségének tisztaságára vigyázni, a tanítási órák 
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után összeszedni és a szemétgyűjtőbe rakni a szemetet. 
10. A tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségvédelmi szabályoknak és a szaktantermek használati 

rendjének betartása mindenki számára kötelező. 
 
A tanulói kötelességeken túl az iskola közösségének elvárásai az iskolába járó 
tanulók magatartásával, viselkedésével kapcsolatosan: 

x A tanuló a napszaknak megfelelően köszönjön az iskolába belépve, illetve a folyosón 
találkozva a pedagógusoknak és az iskola alkalmazottainak! 

x A tanuló viselkedése feleljen meg az emberi együttélés normáinak! Tanáraival, az iskola 
alkalmazottaival és társaival kulturált stílust és hangnemet használjon! 

x A tanuló megjelenése legyen ápolt, kulturált! 
x Ékszert csak saját felelősségére viselhet a tanuló! Az értéktárgyak elvesztéséért 

felelősséget az iskola nem vállal. 
x Az iskolában a folyosókon, tantermekben meggondolatlan fegyelmezetlen magatartásukkal 

ne veszélyeztessék társaik testi épségét, illetve az iskola berendezési tárgyait! 
x Maradéktalanul tartsák be a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat! 
x Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása! 
x A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt! 
x Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett 

rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani a tanulóknak tilos! 
 
 
Az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó 
iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás. 
Minden olyan rendezvény, mely az iskola szervezésében, a Pedagógiai Program végrehajtásához 
kapcsolódóan kerül megrendezésre, függetlenül annak helyszínétől, iskolai rendezvény, azaz úgy 
tekintendő, mintha az intézmény területén kerülne megrendezésre. Ennek megfelelően ezeken a 
rendezvényeken a Házirend betartása ugyanúgy kötelező minden résztvevőre, mint a tanítási 
órákon, továbbá minden olyan magatartásforma tiltott, ami a tanítási órákon vagy egyéb, az 
intézmény területén tartott foglakozások esetén is. 
 
A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt 
tanulói magatartás. 
Mivel az intézmény nem rendelkezik saját kollégiummal, azokra a diákokra, akik más intézmények 
kollégiumában laknak, az adott kollégium Házirendjében előírt szabályozások vonatkoznak. 
 

Diákkörök: 
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. 
Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti. 
Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. 
A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. 
A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit. 
 
Diákönkormányzat: 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. A 
Diákönkormányzatnak az iskola összes tanulója tagja. A DÖK iskolai vezetésébe minden osztály egy 
tanulót delegál, aki képviseli az osztálya véleményét, érdekeit. A DÖK vezetősége egy DÖK vezetőt 
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választ maguk közül, mely megbízatás egy tanévre szól. 
A DÖK szervezi az iskolai szintű programokat, illetve segíti lebonyolításukat. 
Munkájukat az igazgató által megbízott Diákönkormányzat Munkáját Segítő Tanár (DMST) segíti. 
A DÖK vezető évente beszámol a Diákközgyűlésnek az elvégzett munkáról. 
 

Az iskola a Diákönkormányzat véleményét a következő esetekben kéri ki: 
x tanulók nagyobb közösségét érintő kérdés meghozatalánál (nagyobb közösség a 

tanulólétszám negyedét meghaladó létszám), 
x tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
x tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
x iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
x tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

 
Az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő 
kérdésekben:  

x az iskolai szervezeti és működési szabályzat, a házirend, az esélyegyenlőségi terv 
elfogadásakor és módosításakor, 

x a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor az ifjúságpolitikai célokra 
biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 
Az évi rendes közgyűlést a diákönkormányzat vezetője hívja össze küldött közgyűlésként. Az 
osztályok egy küldöttel képviseltetik magukat. 
Az évi rendes közgyűlésen a diákönkormányzat képviselője beszámol a diákönkormányzat 
munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesítéséről, a házirend végrehajtásának 
tapasztalatairól. 

A tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetőjéhez. 
x A diákközgyűlés napirendi pontjait 15 nappal a megkezdés előtt nyilvánosságra kell hozni. 
x Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezheti. 
 
A tanulók véleménynyilvánítása, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 
formái. 
A tanulókat a napi munkamenetnek megfelelően az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják. Az 
iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az intézmény vezetője 
a Diákönkormányzat vezetőségi ülésén igény szerint, a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy 
alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán illetve az iskola honlapján keresztül folyamatosan 
tájékoztatja. 
A tanulót és igény szerint a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 
szóban és írásban tájékoztathatják. 
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 
érvényesítése érdekében kérdéseikkel, véleményükkel, javaslataikkal szóban vagy írásban, 
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján, az iskola vezetőjéhez, az 
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
A tanulót bármilyen mulasztásáról, rendkívüli eseményről sürgős esetben telefonon, egyébként 
pedig e-mailben, vagy hivatalos levélben értesíti, tájékoztatja az iskola. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, szóban vagy írásban közölhetik az iskola vezetőjével és 
nevelőivel. 

Tanköteles korú tanuló esetén a szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási 
intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 
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VI. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolási 
lehetőségei 

 
A tanuló a tanítási órákról, kötelező foglalkozásokról, rendezvényekről való távolmaradását az 
alábbiak szerint igazolhatja. 

x orvosi igazolás  
x hivatalos igazolás (idézések, kikérők, iskolán kívüli vizsga) 
x iskolán kívüli tevékenységgel kapcsolatosan hivatalos kikérés alapján a tanuló a tanítási 

órák alól mentesítést kaphat az osztályfőnöktől, 3 napnál hosszabb időre az osztályfőnök 
javaslata alapján az igazgatótól vagy az illetékes igazgatóhelyettestől. Az írásbeli kikérés 
minden esetben előzze meg a hiányzást. 

x a tanuló indokolt esetben felmentést kérhet a tanítási órák látogatása alól. Erre engedélyt 
az osztályfőnöktől kaphat, három napnál hosszabb időre a tanulót az osztályfőnök 
javaslatára az iskola igazgatója engedheti el. 

A tanuló hiányzását, a megérkezését követően, de legfeljebb két héten belül köteles igazolni az 
osztályfőnöknek. A két hetes határidő elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak minősül. 

Ezeken túlmenően a gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos további szabályok a20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján: 

„51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 
nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, 
gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén 
a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló 
ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, 
orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 
pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az 
egészséges tanulóktól el kell különíteni. 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról 
távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak 
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az 
iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 
alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles 
kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét 
az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a 
tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai 
nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a 
tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az 
iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban – óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a 
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kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti 
szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul 
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 
tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló 
feladatokat. 

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 
iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten 
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 
igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és 
a kormányhivatalt. 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 
szükséges mulasztás mértéke 

a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek 
esetén tizenegy nap 

b) tanköteles tanuló esetén harminc óra. 
(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát, 
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 
c) a közoktatási törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb ötven 

százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati 
oktatás, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

d) a közoktatási törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól 
kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően – 
az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás 
tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, 
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 
tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 
foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. 
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 
folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie. 

(9) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű 
oktatásról való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a 
tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső 
tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.” 
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Az igazolatlan mulasztás a következő elmarasztalásokkal jár: 

x Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót és kéri az igazolás bemutatását. 
x  Megszűnik a tanulói jogviszonya annak nem tanköteles tanulónak, akinek 

igazolatlan hiányzása meghaladja a 50 tanítási órát. 
x Szakképző évfolyamon, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben 

meghaladja a gyakorlati óraszám 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 
megismétlésével folytathatja. 

A tanuló jogviszonya a hiányzással összefüggő okok miatt kimaradással szűnik meg.  

A jogviszony írásban beadott kérvény alapján saját kérésre is megszűnhet. 

A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 
Magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően az intézmény dokumentálja a tanuló tanórai 
foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a 
távolmaradás igazolását. Félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján 
megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya. Az intézmény megszünteti 
annak a tanulónak a jogviszonyát, aki a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott 
igazolatlanul. 
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év 
végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól 
felmentés nem adható. 



 

www.lma.hu 16. oldal 

VII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 
Fegyelmező intézkedések 
Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend 
előírásait megszegi fegyelmi büntetésben részesül. Az iskolai büntetések kiszabásánál a 
fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 
 
Az iskolai fegyelmi büntetések formái: 

x szaktanári figyelmeztetés, magatartási illetve szorgalmi vétségért. Három szaktanári 
figyelmeztetést osztályfőnöki figyelmeztetés követ 

x osztályfőnöki figyelmeztetés szóban majd írásban, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki 
megrovás, 

x igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás, 
x nevelőtestületi megrovás, 
x kizárás. 

 
Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai:  

Szaktanári figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha  
x zavarja a tanórát, 
x a szaktanárral és társaival szemben tiszteletlenül viselkedik, 
x felszerelése rendszeresen hiányzik. 

Osztályfőnöki figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha  
x már kapott második szaktanári figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni, 
x ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat, 
x a tanórát mobiltelefonnal megzavarja, 
x késését harmadik alkalommal nem tudja elfogadhatóan indokolni. 

Osztályfőnöki intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha  
x ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni.  

 
Osztályfőnöki megrovásban, igazgatói figyelmeztetésben, igazgatói intésben, nevelőtestületi 
megrovásban lehet részesíteni a tanulót akkor, ha vétségének súlyossága ezt indokolttá teszi. 
 
A Knt. 58-59. §-a szabályozza fegyelmi eljárás és a tanulói kártérítés lehetőségét és módját az 
alábbiak szerint: 
„58. § (3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és 
lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

(4) A fegyelmi büntetés lehet 
a) megrovás, 
b) szigorú megrovás, 
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 
f) kizárás az iskolából. 
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)-f) pontjában és az (7) bekezdés e) 

pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 
esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az 
esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 
tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, 
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kollégiumot kijelölni számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor 
alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 
megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális 
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 

(6) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést 
kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát. 

(8) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött 
felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell 
számítani. 

(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

(10) A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 
szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, 
hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt 
kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A 
tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi 
eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt 
meghatalmazott is képviselheti. 

(11) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 
állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne 
fegyelmi büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának 
hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, 
amelyikben az eljárás előbb indult. 

(12) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 
iskolában kell lefolytatni. 

(13) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 
tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 
határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

59. § (1) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-
oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. 
szabályai szerint kell helytállnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kártérítés mértéke nem haladhatja meg 
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, 
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján 
érvényes rendelkezések szerint megállapított - öthavi összegét. 

(3) Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak az 
óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel 
összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre 
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény 
vagy a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt 
a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

(4) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének 
vagy a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
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A fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó további szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet alapján: 

„53. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 
tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

(2) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 
amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 
a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a 
sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben kell 
meghatározni. 

(3) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, 
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 
kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 
megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető 
eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 
kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás 
lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 
továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon 
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 
alkalmazását elutasíthatja. 

(5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető 
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, 
de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 
elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 
folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 
megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 
foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai 
feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető 
felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 
mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő 
intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés 
levezetésére. 

55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha 
a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a 
nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő 
magatartást. 

(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé 
kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – 
osztályozó vizsgát tegyen. 

(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik 
évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési 
évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi 
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vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig 
a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

(4) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak 
szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 
esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév 
folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 
felfüggesztheti. 

56. § (1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 
törvényes képviselője képviselheti. 

(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés 
során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés 
folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), 
tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére 
rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás 
időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a 
gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű 
értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik 
meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 
legalább nyolc nappal megkapja. 

(3) A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 
kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a 
gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel 
kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

(6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a 
tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

57. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre 
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 
mellett szól. 

58. § (1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 
más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 



 

www.lma.hu 20. oldal 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 
(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az 
eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, 
a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 
határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 
időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 
megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés 
indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 
határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület 
jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a 
nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

59. § (1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 
továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 
ellátva. 

60. § (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a 
tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által 
elkövetett kötelességszegés érintett. 

(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 
meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, 
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és 
kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok 
esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok 
fennállását. 

61. § (1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője 
köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség 
szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat 
eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 
tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében 
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 
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VIII. A magatartás és a szorgalom minősítése, a tanuló tanulmányi 
munkájának elismerése, jutalmazásának elvei, formái 

A magatartás osztályzat alapját a dicséretek, a büntetések fokozatai, valamint a tanuló magatartásával 
kapcsolatos szaktanári, osztályfőnöki észrevételek képezik. A tanuló magatartásának és szorgalmának 
minősítéséről az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban tanító tanárok döntenek. 
A magatartás értékelése, minősítése: 
A tanulók magatartásának értékelésekor nemcsak a tanórai viselkedést vesszük figyelembe, 
hanem beszámítjuk az osztályért, iskoláért végzett közösségi munkát is. 

A magatartás minősítésénél a példás, jó, változó, rossz fokozatokat használjuk. 
x Példás a magatartása annak a tanulónak, aki a házirendet nem sérti meg, vállal és teljesít 

feladatokat az osztály és az iskola érdekében. 
x Jó magatartású a tanuló, ha a házirendet legfeljebb kis mértékben sérti meg, a rábízott 

feladatokat maradéktalanul elvégzi. 
x Változó magatartású az a tanuló, aki megsérti a házirend valamelyik pontját, az osztály 

feladataiban rendszertelenül vesz részt. 
x Rossz magatartású az a tanuló, aki súlyosan vagy(és) rendszeresen megsérti a házirendet, 

az osztály és az iskolai feladatokból nem vállal részt. 

A szorgalom értékelése, minősítése: 
A szorgalom minősítésénél a példás, jó, változó, hanyag fokozatokat használjuk. 

x Példás szorgalmú az a tanuló, aki képességeinek megfelelően teljesít, tanulmányi munkája 
rendszeres, órai aktivitása megfelelő, feladatait pontosan készíti el. 

x Jó szorgalmú a tanuló, ha tanulása rendszeres, feladatait pontosan elvégzi, de óra alatti 
aktivitása nem mindig kielégítő.  

x Változó szorgalmú az a tanuló, akinek készülése rendszertelen, teljesítménye nincs 
összhangban képességeivel. 

x Hanyag a szorgalma a tanulónak, ha rendszertelen tanulmányi munkája miatt gyenge 
tanulmányi eredményt ért el, illetve egy vagy több tantárgy adott időszakra vonatkozó 
követelményeit nem teljesítette. 

A magatartás és a szorgalom minősítése a felnőttoktatásban elmarad. 
A tanuló tanulmányi munkájának elismerése, jutalmazásának elvei, formái: 
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első 
félévben, míg az év végi, azon tantárgyak esetében, melyek időtartama az egész évre szólt, a teljes 
tanévben végzett munkát tükrözi. A szaktanár - a tantestülettel egyetértésben - meghatározza és az év 
elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

x A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók tanulmányi ösztöndíjban 
részesülhetnek, melynek mértékéről, rendszerességéről és az elosztás szempontjairól az 
igazgató határozatot ad ki minden tanév október 31-ig. 

x Egyéb elismerésben részesülhet a tanuló kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi 
munkájáért, az Országos Középiskolai Versenyen, való részvételért, valamint egyéb, az 
iskola hírnevét öregbítő tevékenységért a következők szerint. 

o osztályfőnöki, szaktanári és igazgatói szóbeli dicséret, 
o szaktárgyi és általános nevelőtestületi dicséret a bizonyítványban, 
o Dicsérő Oklevél és könyvjutalom díjazás a tanév végén. 

x A tanuló joga félévente egy javítási lehetőség igénybevétele szaktárgyanként. 
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IX. Térítési díjra és tandíjra vonatkozó rendelkezések, a tanuló által 
előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai 

 

Az intézmény által nyújtott képzések államilag finanszírozott, térítési díj vagy tandíj fizetése 
mellett igénybe vehetők lehetnek. Ezen kategóriákba történő besorolásokat magasabb 
jogszabályok alapján határozza meg az intézmény az alábbi kiegészítésekkel. 

1.) Minden tanév során az adott időszakra vonatkozó térítési díjak, tandíjak mértékét a 
fenntartó utasítása alapján az igazgató határozatban állapítja meg, legkésőbb a tanév kezdő napja 
előtti napon. 

2.) A térítési díj, tandíj befizetése egy félévre vonatkozóan egy összegben, az első félévben 
szeptember 20-ig, a második félévben február 15-ig történik. 

3.) Amennyiben a térítési díj, tandíj befizetése a megadott határidőre nem történik meg, akkor 
a tanuló írásbeli figyelmeztetésben, majd felszólításban részesül. A befizetés további elmulasztása 
esetén az intézmény a tanulói jogviszony megszüntetése mellett a követelése jogi úton történő 
érvényesítését kezdeményezheti. 

4.) A térítési díjfizetésre, tandíjfizetésre kötelezett tanuló a térítési díj, tandíj részletekben 
történő megfizetését kérheti az igazgatónak címzett írásos kérelem (az iskola által kibocsátott, 
saját kezűleg kitöltött formanyomtatvány) benyújtásával, melyet a féléves befizetés határideje 
előtt tehet meg. A határidő elmulasztása jogvesztő hatású. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatain túl a kért részletek számát és a 
fizetési határidőket. A kérelmeket megfelelő indoklással kell alátámasztani, mely alapján az 
igazgató egyedi elbírálás alapján dönt a részletfizetés lehetőségéről. Az igazgató által 
meghatározott részletfizetési határidő elmulasztása esetén a részletfizetési lehetőség megszűnik, a 
hátralevő térítési díjat, tandíjat a felszólításban meghatározott határidőig egy összegben kell 
kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása a 3.) bekezdésben foglalt intézkedéseket vonja maga után. 

A részletfizetési kérelem automatikusan elutasításra kerül, amennyiben a tanulónak térítési 
díjtartozása, tandíjtartozása van vagy korábbi fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesítette. 

5.) A térítési díjfizetésre, tandíjfizetésre kötelezett tanuló a térítési díj, tandíj mértékének 
csökkentését kérheti az igazgatónak címzett írásos kérelem benyújtásával, melyet a féléves 
befizetés határideje előtt tehet meg. A határidő elmulasztása jogvesztő hatású. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező családi anyagi helyzetének bemutatását, 
jövedelemigazolásokat vagy aláírással hitelesített másolatukat, és minden egyéb olyan 
dokumentum másolatát, mely alapján a családban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme 
megállapítható. A kérelmekről az igazgató egyedi elbírálás alapján dönt. A térítési díjcsökkentés, 
tandíjcsökkentés mértéke nem haladhatja meg az aktuális térítési díj, tandíj negyven százalékát. 

A tanuló írásbeli határozatban értesül kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról, az 
elutasítás indoklásával együtt. Elutasítás esetén, amennyiben nem ért egyet az indoklással, a 
kézhezvételtől számított tíz munkanapon belül írásos fellebbezést nyújthat be, melyben az 
indoklásban megadottakra reagálhat, további dokumentumokkal támaszthatja alá kérését. 

A határozatban megadott fizetési határidő elmulasztása esetén a csökkentett térítési díjfizetési, 
tandíjfizetési lehetőség megszűnik, a hátralevő térítési díjat, tandíjat öt munkanapon belül egy 
összegben kell kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása a 3.) bekezdésben foglalt intézkedéseket vonja 
maga után. 
A térítési díj-, tandíj-csökkentési kérelem automatikusan elutasításra kerül, amennyiben a 
tanulónak térítési díjtartozása, tandíjtartozása van vagy korábbi fizetési kötelezettségeit 
késedelmesen teljesítette. 

6.) Az intézmény a kötelező tanítási órakereten felül kínált képzési és egyéb szabadidős 
programokért térítési díjat, tandíjat állapíthat meg, mely a foglalkozások költségeinek fedezésére 
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szolgál. A térítési díj mértéke az adott program, foglalkozás költségeitől függ és az adott 
foglalkozás meghirdetésével együtt kerül ismertetésre. 

7.) Az intézmény minden nappali tagozatos nem tanköteles korú tanulója, tanulmányai során, 
minden félévben egy alkalommal köteles ún. intézmény fenntartási hozzájárulási díjat fizetni, 
melynek mértékéről és a befizetés rendjéről az igazgató a tanév első tanítási napja előtt 
határozatot ad ki, melyet az osztályfőnökök a tanév első tanítási napján ismertetnek a tanulókkal. 
 
A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 
1. Az intézmény pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást 
minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 
2. A magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően, az intézmény fenntartója által megállapított 
szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 
kedvezményekről tanévenként az intézmény igazgatója dönt. 
3. Normatív támogatásban nem részesülő tanuló tandíját megkezdett félévenként fizeti meg, mely 
a teljes félévre szól. A megkezdett félév be nem fejezése esetén az intézmény a tandíjból nem fizet 
vissza a tanulónak. 
4. Ha a térítési díj olyan foglalkozásra lett kifizetve, melyen a tanuló önhibáján kívül nem tudott 
részt venni, vagy a tandíj a félév megkezdése előtt ki lett fizetve, de a félév nem lett megkezdve, az 
előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről az iskolatitkár gondoskodik, mely történhet 
személyesen vagy postai úton. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola vezetője 
dönt. 
 
Tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai. 
1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került 
dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 
teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból 
származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. 
2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 
3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a 
tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony 
megszűnésekor visszaadni.  
4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő 
díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - 
és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, 
egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, 
rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a 
megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 
megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 
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X. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának 
és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás 
elve, az elosztás rendje 

 
Az ösztöndíj, a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és 
felosztásának elvei 
 
Ösztöndíj 
Minden nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező diákunk a tanév október 01 napjától 
részt vehet az intézmény által kiírt ösztöndíj programban. 
Erről részletesen minden tanév szeptemberében a hirdető táblán kifüggesztett  tájékoztató alapján 
pályázhat. 
 
Szociális juttatások 
Minden tanulónak joga van szociális helyzetéből adódóan térítési díjcsökkentési, tandíjcsökkentési 
kérelemmel vagy részletfizetési kérelemmel élni, amennyiben ő vagy gondviselője jogosultságát 
igazolni tudja. Ehhez az intézmény részletfizetési illetve tandíjcsökkentési kérelem 
formanyomtatványát köteles kitölteni félévente, a Házirend 9. pontja 4.)-5.) bekezdésében 
meghatározott rend szerint. A formanyomtatványok letölthetők és kinyomtathatók az intézmény 
honlapjáról. 
A kérelem elbírálásáról harminc napon belül az igazgató határozatban értesíti a tanulót. 
 
Diákigazolvány 
Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.  
A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott 
igazolvány, közokirat. 
A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, 
lakcímét és a tanuló aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító 
számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére 
vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. 
A diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet az intézmény terjeszti elő. 
 
A tankönyv elosztás rendje 
 
Az intézmény, felnőtt korúak oktatása esetén illetve a speciális szaktárgyak tankönyv 
ellátatlansága miatt nem használ a tankönyvellátás rendszerében forgalmazott tankönyveket. 
Ezért a tankönyvrendelés és ingyen tankönyv szabályairól a házirend nem rendelkezik. 
 
A kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kárterítési 
kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. 
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XI. Baleset- és egészségvédelem 
 
Balesetvédelem: 
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az 
oktatásra közvetlenül az évnyitó után kerül sor. 
A szaktantermi és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal 
munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az 
iskola valamely felnőtt dolgozójának. 
Az intézmény valamennyi tanulójának és alkalmazottjának kötelessége a munka során a 
munkavédelmi és baleset megelőzési feladatok betartása, valamint a munkavégzéssel 
kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható 
módon történő megszüntetése. 
 
Egészségvédelem: 
A tanuló kötelessége, hogy 
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 
- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, 
- betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a szaktanáraitól 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 
- azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti 
katasztrófát, tüzet stb.) vagy balesetet észlel, 

- azonnal jelentse az iskola valamelyik pedagógusának, amennyiben állapota ezt lehetővé teszi, 
ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült, 

- megismerje az épület kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában, 
- rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés stb.) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési 
tervében szereplő előírásokat. 

- az iskola egész területén tilos a szerencsejáték 
- magasabb rendű jogszabályok (BTK, Kt. stb.) értelmében az iskola egész területén, tilos a 

dohányzás, a szeszesital és a kábítószer tárolása, fogyasztása! Ez a tilalom érvényes az iskolán 
kívüli közös rendezvények tartamára is. 

- Amennyiben a diák az egészségre káros tiltott szert (szeszesital, kábítószer stb.) birtokol vagy 
fogyaszt, továbbá ezek által befolyásolt állapotban jelenik meg az intézményben, fegyelmi 
vétséget (kábítószerrel való visszaélés esetében bűncselekményt) követ el. A fegyelmi 
vétségről jegyzőkönyv készül, megismétlődése esetén a tanuló jogviszonya azonnal 
megszüntethető. 

 
A testnevelési órákra, edzésekre, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: 
Helye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 16. Vásárhelyi Pál Szakközépiskola (ÉVISZ) 
- a tanuló a tornateremben, a konditeremben, a sportudvaron csak pedagógus felügyeletével 

tartózkodhat, 
- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl. 

tornacipó, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük, 
- a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, 

testékszereket. 
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XII. A napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való 
felvétel iránti kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi 
elhelyezés, napközis foglalkozás, illetve iskolaotthonos osztályba 
történő felvétel iránti kérelem elbírálásának elvei 

 
Intézményünk nem működtet napközit, tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozásokat, így ezekre 
vonatkozó kérelmek és azok elbírálásának elveit jelen Házirend nem szabályozza. 
Intézményünk saját kollégiumot, externátust sem működtet. Mindezek mellett a kollégiumi 
ellátást igénylő tanulók esetében Nyíregyháza város más középiskolái által felajánlott szabad 
helyekre tudja intézményünk diákjainkat elhelyezni. 
Ha a férőhelyek számának korlátja szükségessé teszi, a jelentkezők közül a távolabb lakó, illetve 
szociálisan rászoruló tanuló részesül előnyben. 
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XIII. Érettségi vizsgával, szakdolgozattal, szakmai gyakorlattal, 
évközi vizsgákkal, osztályozó, javító, pótló, különbözeti 
vizsgákkal kapcsolatos szabályozások 
 

Érettségi vizsgára jelentkezés szabályai 
Intézményünk a középszintű érettségi vizsgára jelentkezésnél a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
rendelkezései szerint jár el. 
A középiskolában a választható érettségi vizsgatárgyak középszinten: 

x Földrajz 
x Informatikai  
x Biológia  
x Testnevelés 
x Szakmai érettségi vizsgatárgyak 

 
Szakdolgozattal, záró dolgozattal kapcsolatos szabályok 
A végzős tanuló a szakdolgozatát, záró dolgozatát (vizsgamunka) előzetes konzultációk után 
legkésőbb minden adott év április 15-ig köteles 2 példányban, beköttetve leadni. 
A vizsgamunka kinyomtatása, beköttetése a tanuló feladata, az intézmény technikai eszközei erre 
a célra nem használhatók. 
A leadáshoz 3 előzetes konzultáción köteles részt venni: 
1. konzultáció október 31-ig, 
2. konzultáció január 31-ig, 
3. konzultáció március 31-ig történjen meg! 
A konzultációkról a tanuló köteles a szakdolgozati bejelentő lapon a konzultációs időpontokat 
feltüntetni és azt a szaktanárral (konzulensével) aláíratni. 
Amennyiben a fenti feltételeknek nem tesz eleget a tanuló, a szaktanár (konzulens) megszakíthatja 
a szakdolgozati, záró dolgozati konzultálást. Ha a szakdolgozat, záró dolgozat az előírt formai 
követelményeknek nem tesz eleget, (amely az intézmény honlapján megtalálható), valamint 
tartalmában nagymértékű átvett anyag található, a beadott dolgozat visszautasítható. 
 

Szakmai gyakorlat szabályozása 
Az iskola szakmai gyakorlati helyet nem köteles biztosítani. Minden tanuló a szakmájának 
megfelelő gyakorlati helyet az előzetesen egyeztetett időpontban egyénileg teljesíti, akár 
lakhelyének megfelelően. Amennyiben gyakorlati helyet nem talál, az intézmény a kapcsolatban 
lévő partnercégekkel segíthet a kapcsolatfelvételben. 
A gyakorlati tevékenységről a cég által kitöltött szakmai gyakorlatot igazoló lapot, illetve 
együttműködési megállapodást kell kitölteniük és a szakfelelősnek leadni. 
Amennyiben a tanuló az előírt szakmai gyakorlatot nem teljesíti, szakmai vizsgáját nem kezdheti meg. 

 

Évközi vizsgák szabályozása 
Azon tantárgyak esetén, melyeknél a tantárgyat tanító szaktanár a féléves vagy év végi 
minimumkövetelmények teljesítéséhez vizsgatevékenységet ír elő, a szaktanár a vizsgák 
témaköreit összeállítja, és a munkaközösség-vezetők részére november 10-ig, március 10-ig, illetve 
április 10-ig leadja. 
Az igazgatóhelyettes által ellenőrzött és az igazgató által jóváhagyott témaköröket november 30-
tól, március 15-től, illetve április 15-től az iskola honlapján tesszük közzé. 
Azon tárgyak felsorolása, melyekből évközi vizsgát kell tenniük a tanulóknak, valamint a vizsga 
típusa (szóbeli, írásbeli, gyakorlati) a Házirend 1. sz. Függelékében találhatók. 
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Az évközi vizsgákra külön jelentkezni nem szükséges. Minden tanulónak az adott szak adott 
tantárgyai esetén a félév végi vagy év végi jegy megszerzéséhez a vizsgát teljesítenie kell. 
 
Az évközi vizsgákhoz kapcsolódóan a tanulók értékelése az alábbiak szerint történik 

a)Olyan tantárgyak esetében, amelyből írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsga is van: 
A vizsgákon a tanulók teljesítményének értékelése, az elért pontszámok érdemjeggyé történő 
alakítása az egyes tárgyak szakmai záróvizsga értékelésével azonos módon történik. 
A legalább elégséges osztályzat megszerzésének feltétele vizsgarészenként legalább 50%-os 
teljesítmény elérése. 
b) Olyan tantárgyak esetében, amelyből csak írásbeli/szóbeli/gyakorlati vizsga van: 
A vizsgákon a tanulók teljesítményét %-ban kell kifejezni. 
A százalékok átváltása osztályzatra a szakmai záróvizsgákon alkalmazott kulcs szerint történik. 
Szóbeli vizsgákon a póttétel húzása esetén az értékelés a szakmai záróvizsgákon alkalmazott 
módszer szerint történik. 
 

Jogorvoslati lehetőségek 
Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság által hozott döntés 
iskolai döntés, amellyel kapcsolatban alkalmazni kell a köznevelési törvény eljárási szabályait. Ily 
módon érvényesül az a törvényi szabályozás, amely szerint a tanulmányok minősítésével 
kapcsolatosan nincs helye eljárás indításának. Lehetőség van azonban eljárást indítani a 
vizsgabizottság által hozott döntés ellen is, amennyiben az nem a helyi tantervre épül, illetőleg 
megszegték az eljárási szabályokat. 

 

Osztályozó vizsgák szabályozása 
Osztályozó vizsgát a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott esetben tehet a tanuló, 
melyre jelentkezni az osztályfőnököknél lehet. Az egyes tantárgyak vizsgatémaköreit a Házirend 2. 
sz. Függeléke tartalmazza. 
Az osztályfőnökök az I. félévben esedékes osztályozó vizsgákra minden év december 05-ig, illetve 
az év végén esedékes osztályozó vizsgákra a végzős évfolyamokon március 31.-ig, nem végzős 
évfolyamokon május 15.-ig. 
Az 1. sz. Melléklet szerinti jelentkeztetési lapon a tanuló feltünteti a nevét, személyes adatait, 
valamint a tantárgya(ka)t. 
Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a fenti határidőket követő első munkanapon a 
belső vizsgák szervezéséért felelős igazgatóhelyettesnek adják át. 
Amennyiben a jelentkezési határidő és az osztályozó vizsga írásbeli részének napja közötti 
időszakban a tanuló megjelenésével csökkentette mulasztását valamely tantárgyból, s ez által a 
vizsgára bocsátás kötelezettsége alól mentesül, az osztályozó vizsgát nem kell letennie. 
 

Javító vizsgák szabályozása 
A javító vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. 
Az osztályfőnökök az osztályozó értekezlet napján (az osztályozó értekezlet döntése értelmében) 
közvetlenül az értekezlet után kitöltik a 2. sz. Melléklet szerinti jelentkezési lapot, a javító vizsgára 
utasított tanuló(k) nevének, illetve a tantárgy(ak)nak a feltüntetésével. 
Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat az igazgatóhelyettesnek adják át. 

 

Különbözeti vizsgák szabályozása 
A különbözeti vizsgák előírásáról az igazgató határozatban dönt. A határozat egy példányát 
megkapják a vizsgázók és az igazgatóhelyettes. 
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Pótló vizsgák szabályozása 
A pótló vizsgákról – a benyújtott igazolások és dokumentumok vizsgálatát követően – az igazgató 
határozatban dönt. A határozat egy példányát megkapják a vizsgázók és az igazgatóhelyettes. 

 
A magasabb évfolyamra lépés feltétele esti gimnáziumban 
A tantervi téma feldolgozásába beiktatatható formatív jellegű, az eredményes tanulást elősegítő 
mérésekre, értékelésekre, az esti munkarendből fakadó alacsony óraszám mellett is próbálunk 
lehetőséget biztosítani, írásbeli formában. Törekedni kell a tanárainknak azonban a szóbeliség 
erősítésére, a szóbeli készségek fejlesztése érdekében.  
A lezáró-minősítő értékelés az ötfokozatú osztályozással történik. 
Tanév végén maximum két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulónak jogában áll javító 
vizsgát tenni. 
A tanév sikeres befejezésének feltétele a meghatározott számú és minősítésű évközi érdemjegy 
megszerzése. 

Az évközi érdemjegy származhat: 
x előre bejelentett időpontokban megírt dolgozatokból, feleletekből, 
x a szaktanár által kijelölt témájú és tartalmú házi dolgozatokból, 
x az órai munkára adott érdemjegyekből. 

Minden tantárgyból minimum az alábbi számú érdemjeggyel kell rendelkezni év végére a 
tanulóknak ahhoz, hogy osztályozhatóak legyenek: 
 
Tantárgy Írásbeli 

számonkérés  
Szóbeli 
számonkérés 

Házi dolgozat 

Magyar nyelv és irodalom  3 1 - 
Történelem  1 1 - 
Matematika  4 - - 
Idegen nyelv 3 1 - 
Földrajz 2 - - 
Biológia 2 - - 
Fizika  2 - - 
Kémia  2 - - 
Informatika  2 - - 
Etika - - 2 
Művészeti ismeretek - - 2 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

- - 2 

 
A tanév folyamán szerzett osztályzatok alapján a szaktanár minden tanulónak megállapítja az év 
végi osztályzatot. 
Az a tanuló, aki a mulasztásai miatt a fenti követelményeket nem teljesíti, így a szaktanár számára 
osztályzatot nem tud megajánlani az évközi érdemjegyek alapján, az adott tantárgyból osztályozó 
vizsgát tehet. Csak a vizsga sikeres letételével folytathatja a tanulmányait. 
Az I. félév befejezésekor nem jelenti automatikusan a tanulói jogviszony megszűnését, ha valaki 
érdemjegyek hiánya miatt nem osztályozható. A tanulónak jogában áll a félév végét követő 8 
napon belül benyújtott kérésére az első féléves anyagból legkésőbb február 28-ig osztályozó 
vizsgát tenni.  
Aki félévi érdemjegyeit évközi teljesítménye, vagy az osztályozó vizsga letételével nem szerzi meg, 
annak tanulói jogviszonyát a törvényi rendelkezések értelmében meg kell szüntetni. 
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Az a tanuló, akinek a szaktanár év végi osztályzatot nem tud megajánlani, az évközi érdemjegyek 
alapján, az adott tantárgyból osztályozó vizsgát tehet az egész éves anyagból. Az intézmény a 
javító vizsgák időpontjával egyezően adja meg az osztályozóvizsga időpontját. 
A tanév folyamán szerzett osztályzatok alapján a szaktanár minden tanulónak megajánlja az általa 
javasolt év végi osztályzatot. Amennyiben a tanuló nem ért egyet ezen osztályzattal, úgy kérheti 
bizottság előtt osztályozó vizsga letételét. 
  



 

www.lma.hu 31. oldal 

XIV. Elektronikus naplóban tárolt információhoz történő hozzáférés 
módja a szülő, tanuló részéről 

 
Intézményünk, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a 2014/2015-ös tanévben nem vezeti 
be az elektronikus napló használatát. 
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XVII. 1. sz. Függelék 
 

Vizsgaformák, vizsgarészek 
 
 
Évközi vizsgákat az alábbi tárgyakból kell tenniük a szakképző osztályokban tanulóknak: 
 

Vizsgatárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 
Művészettörténet (Graf.)  X  
Rajz, festés, mintázás (Graf.)   X 
Angol (Graf., Inform. rend., Szoftverf., Pénz.) X X  
Adatbázis fejlesztés (Inform. rend., Szoftverf.) X   
Programozási ismeretek (Inform. rend.) X   
Programozási nyelvek (Szoftverf.) X   
Alkalmazásfejlesztés (Szoftverf.) X   
Szakmai angol (Turiszt., Vendégl.) X X  

 
A gimnáziumi osztályokban évközi vizsga nincs. 
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XVIII. 2. sz. Függelék 
 

Osztályozó vizsga követelmények 

1. Szakközépiskolai osztályokban: 

Magyar nyelv és irodalom 
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Kommunikáció témakör 
Ember és nyelv témakör 
A Biblia szerkezete 
legfontosabb könyvei 
kulturális jelentősége 
A görög és a római líra 
A középkor magyar A 
középkor világirodalma 
Balassi istenes és vitézi 
versei 
A barokk eposz jellemző 
jegyei Zrínyi Miklós 
Szigeti veszedelem című 
művében 
Shakespeare egy 
művének elemzése 

A magyar nyelv 
története témakör 
A nyelvi szintek 
témakör 
Nyelv és társadalom 
témakör 
A francia klasszicista 
dráma jellemzői 
A felvilágosodás 
jellemző jegyei, 
filozófiája 
Stílusok és műfajok 
sokfélesége 
A romantika stílusjegyei 
 

Stílus és jelentés 
témakör 
A retorika alapjai 
témakör 
A szöveg témakör 
A 19. század második 
felének európai próza 
és drámairodalma 
Portrék a Nyugat első 
nemzedékéből 
A Nyugat első 
nemzedékének prózája 
 

Nyelvünk eredete, a 
nyelvrokonság 
bizonyítékai 
Nyelvemlékeink 
A jelentésváltozások 
okai, fajtái 
A határon túli magyar 
nyelvhasználat 
A nyelvújítási mozgalom 
Szerzők és művek a 20. 
századi magyar 
irodalomból 
20. század világirodalma 
A 20. század második 
felének magyar prózája 
A 20. század második 
felének magyar lírája 
Kortárs magyar 
irodalom 

 
Történelem  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Vallás és kultúra az 
ókori Keleten 
A demokrácia 
kialakulása Athénban 
A római köztársaság 
virágkora és válsága,  
Az antik hitvilág,  
A kereszténység  
A népvándorlás és az 
antik civilizáció 
felbomlása 
Az iszlám vallás és az 
arab világ 
A feudális társadalmi és 
gazdasági rend 
jellemzői 
A magyar nép 
őstörténete  
A honfoglalástól az 
államalapításig 

A nyugati és a keleti 
kereszténység 
A középkori városok 
Egyházi és világi kultúra 
a középkorban 
A humanizmus és a  
Az Árpád-kor 
Társadalmi és gazdasági 
változások  
A nagy földrajzi 
felfedezések 
A reformáció és 
katolikus megújulás 
A mohácsi csata  
Az Erdélyi Fejedelemség 
virágkora 
A török kiűzése és a 
Rákóczi-szabadságharc 

A tudományos világkép 
átalakulása 
Magyarország a XVIII. 
századi Habsburg 
Birodalomban 
A XIX. század eszméi 
Az ipari forradalom  
A francia polgári 
forradalom  
 Emberi és Polgári Jogok  
Tudományos, technikai 
felfedezések 
A reformmozgalom  
Életmód és művelődés  
A szabadságharc 
A kiegyezés  
Gazdasági eredmények 
és társadalmi 
változások a dualizmus 
korában 
A polgári forradalom 

Az első világháború  
Az USA és az 1929-33-as 
gazdasági válság 
A nemzetiszocializmus  
A második világháború  
A hidegháború  
A szocialista rendszerek  
A Horthy-rendszer  
A német megszállás  
A szovjet felszabadítás  
Az 1956-os forradalom  
A Kádár-rendszer  
A rendszerváltozás 
Az európai integráció  
A „harmadik világ” 
A globális világ 
Alapvető állampolgári 
ismeretek 
A parlamenti 
demokrácia 
Önkormányzatiság 
Társadalmi, gazdasági 
változások 
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Matematika  
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Algebra és számelmélet 
Függvények 
Egyenletek 
Egyenlőtlenségek, 
Egyenletrendszerek 

Geometria 
Hegyesszögek 
szögfüggvényei 
Hatvány, gyök, 
logaritmus 
 

Trigonometria 
Vektorok 
Koordinátageometria 
Kombinatorika, gráfok 
Valószínűség-számítás 

Számsorozatok 
Térgeometria 
 
 

 
Idegen nyelv 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Képleírás: mi van a 
szobában /tanteremben 
Bemutatkozás, a család 
A lakóhely, a lakás 
bemutatása 
A szabadidő eltöltése, 
hobbik, sport 

Jövőbeli tervek, 
szándékok, közeli jövő 
(going to), célok (to-
infinitive) 
Étkezések, ételek, 
italok, tipikus magyar 
ételek 
Nyaralás, 
nyaralóhelyek, nyári 
élmények 

Személyes 
vonatkozások 
Környezetünk 
Az iskola 
A munka világa 
Szabadidő, művelődés 
Tudomány és technika 

Életmód 
Szórakozás  
Utazás 
Turizmus 

 
Földrajz 

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Csillagászatföldrajz és 
térképészet 
 Kőzetburok 
 A légkör 
 A vízburok 

 A külső erők 
 A földrajzi övezetesség 
A gazdasági élet szerkezeti, 
területi átalakulása 
Napjaink világgazdasági 
folyamatai 

Népesség és településföldrajz 
Regionális földrajz: a világban 
különböző szerepet betöltő 
régiók, országok 
 Magyarország a 21. században 
Globális környezeti problémák 

 
Informatika  

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Az informatika alapjai 
Kommunikáció a hálózaton  
Az operációs rendszer használata  

Dokumentumkészítés 
számítógéppel  
Táblázatkezelés  
Könyvtárismeret 

Adatbázis-kezelés  
Algoritmusok és adatok 
A programozási nyelvek elemei 

 
Fizika  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
A testek helyének megadása 
Az átlagsebesség 
Az általános tömegvonzás 
A forgatónyomaték 
A munkatétel 
A helyzeti energia 
A párkölcsönhatások jellemzője: 
az erő 

A hőtan  
Az elektrosztatika 
Mágneses alapjelenségek, 
indukció 
 

A harmonikus rezgőmozgás 
Az optika 
Az elektromágneses rezgések és 
hullámok 
Relativitáselmélet 

 
Biológia 

10. évfolyam 11. évfolyam 
Az élőlények testfelépítésének és 
életműködésének változatossága 

Az ember szaporodása és egyedfejlődése 
Az öröklődés 
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A sejtek felépítése és anyagcseréje 
Általános egészségtan 

Populációk és életközösségek 
 Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra 

 
 

Kémia  
9. évfolyam 10. évfolyam 
Az atom 
Kémiai reakciók 
Elektrokémia 

Szénhidrogének  
Ismerje a szénhidrogéneket 
Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Az élőlényeket felépítő szerves anyagok 

 

 

2. Szakiskolai osztályokban:  
 
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
A kommunikáció  
 A tömegkommunikáció  
Etikett a kommunikációban  
Hivatalos szövegek értelmezése  
Jelek, jelrendszerek a nyelvi és a 
nem nyelvi közlésben  
Hangtörvények  
Szófajok rendszere  
Szóelemek, a toldalék szerepe  
A szintagmák  
A krimi  
 

A Nyugat első nemzedékének egy 
kiemelkedő alakja  
Groteszk, egyperces novellák  
Irodalmi műnemek és 
legjellegzetesebb műfajai  
Irodalmi örökségünk  
Egy szabadon választott magyar 
költő egy alkotásának bemutatása  
Az emberek titkai  
Emberi és költői célok 
megjelenítése irodalmi 
alkotásokban  
Szerelem  
A szerelem ábrázolása a lírában  
Konfliktusok  
A Bánk bán vagy Arany János 
balladáinak konfliktusai  

Erőszak és kiszolgáltatottság  
Csáth Géza, Kosztolányi Dezső és 
Radnóti Miklós művei alapján  
Mire jó az irodalom?  
A magyar nyelv rétegződése  
A tömegkommunikáció  
A mondat a közlésben  
A magyar nyelv szófajai  
A szóelemek  
A magyar nyelv  
hangrendszere és a hangtörvények  
 
 

 
Matematika 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
Természetes szám, az egész 
szám és a racionális szám 
fogalma, ellentett, abszolút 
érték, reciprok, tört, tizedes 
tört. 
Hatványozás pozitív egész 
kitevőre. 
Azonosságok 
Négyzetgyökvonás 
zsebszámológép vagy táblázat 
segítségével 
Ábrázolás a számegyenesen 
Elsőfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek, képletek 
rendezése. 
Egyszerűgszöveges feladatok 
egyenlettel vagy 

A derékszögű koordinátarendszer 
ismerete, pontok 
ábrázolása, grafikonok 
készítése, jellemzése 
A függvény szemléletes 
fogalma, megadási módjai 
A háromszögek, négyszögek 
belső szögeinek összege 
A háromszög külső szögének 
fogalma, a külső szögek 
összege 

A mindennapi gyakorlatban 
előforduló szöveges feladatok 
megoldása 
Kombinatorikai feladatok: az 
összes eset áttekintése, 
sorba rendezése és 
kiválasztása néhány elem 
esetén. 
A valószínűség szemléletes 
fogalma 
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Idegen nyelv 
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

megszólítás, köszönés, elköszönés  
bemutatkozás, 
sajnálkozás; öröm, 
csodálkozás 
egyetértés, egyet nem értés, 
kérés, tiltás, felszólítás, 
segítségkérés és arra reagálás,  
 

kéréseket és utasításokat követni, 
azokra cselekvéssel válaszolni,  
egyszerű kérdéseket és közléseket 
megérteni, 
egyszerű szöveg lényegét 
megérteni,  
ismert szavakat helyesen leírni, 
ismerős szavak írott alakját 
felismerni és elolvasni, 
köszönési, üdvözlési formákat 
alkalmazni, 
egyszerű kérdésekre egy-két 
szavas választ adni, 
személyével kapcsolatosan és a 
tanult témakörökben közvetlen 
információkat megfogalmazni 

gratuláció, jókívánság és arra 
reagálás 
kívánság, képesség, szükségesség,  
meghívás és arra reagálás 
egyszerű szövegben 
számára fontos információt 
megérteni, 
ismerős nyelvi elemekből álló 80-
100 szavas szöveg lényegét 
megérteni, 
környezetével kapcsolatos 
egyszerű kérdéseket feltenni 
 

 
Természetismeret  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
Az élő anyag, az élet feltételei  
Hő, hőmérséklet  
Az élőlények csoportosítása  
Evolúció  
Mozgások  
Időjárás 
Tájékozódás a térképen és a 
világegyetemben 

A Föld kialakulása és szerkezete  
A vízburok földrajza  
A bioszféra megóvása  
Környezeti tényezők  
Az elektromos állapot  
Mágneses jelenségek  
Üzemanyagok  
A modern kor energiaforrásai  

Épített környezet  
Háztartásunk hulladékai  
Az emberi test  
Életműködések  
Az anyaság  
Egészség, betegség  
Magyarország földrajza  
A mi lakóhelyünk  
 

 
Társadalomismeret 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
Magyarország Európában  
Az egyén szerepe a történelemben 
- a magyar történelem kiemelkedő 
alakjai  
Az iskola és a tanulás szerepe – az 
emberi tudás – mesterségek és 
tudományok rendszere  
Egyén és társadalom: az emberi 
kultúra sokfélesége, gazdagsága  
Férfi és női szerepek a 
társadalomban: munka- és 
feladatmegosztás  
Egyén és társadalom összefüggései  
Médiaműfajok közötti 
különbségek – társadalmi szerepük  

Médiahasználattal kapcsolatos 
kritikai gondolkodás  
A reklámozással kapcsolatos 
tudatos fogyasztói szerep  
A manipuláció veszélyeinek, 
technikáinak felismerése, 
azonosítása konkrét példákban  
Intézményeink: Országgyűlés, 
kormány, minisztériumok, 
bíróságok, adóhivatal  
A modern polgári állam funkciói, 
intézményei  
Az I. világháború  
A gazdasági világválság  
A német náci állam  
Holocaust  
Trianoni béke  

 A II. világháború  
Magyarország részvétele a II. 
világháborúban  
Rákosi rendszer  
Az 1956-os forradalom  
Város, falu, migráció  
Előítéletek, kirekesztés, 
szubkultúra  
Szenvedélybetegségek  
Emberi jogok, Magyarország 
kormánya, választás  
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Esti gimnáziumban: 
 
Magyar nyelv és irodalom 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Kommunikáció témakör 
Ember és nyelv témakör 
A Biblia szerkezete 
legfontosabb könyvei 
kulturális jelentősége 
A görög és a római líra 
A középkor magyar A 
középkor világirodalma 
Balassi istenes és vitézi 
versei 
A barokk eposz jellemző 
jegyei Zrínyi Miklós 
Szigeti veszedelem című 
művében 
Shakespeare egy 
művének elemzése 

A magyar nyelv 
története témakör 
A nyelvi szintek 
témakör 
Nyelv és társadalom 
témakör 
A francia klasszicista 
dráma jellemzői 
A felvilágosodás 
jellemző jegyei, 
filozófiája 
Stílusok és műfajok 
sokfélesége 
A romantika stílusjegyei 
 

Stílus és jelentés 
témakör 
A retorika alapjai 
témakör 
A szöveg témakör 
A 19. század második 
felének európai próza 
és drámairodalma 
Portrék a Nyugat első 
nemzedékéből 
A Nyugat első 
nemzedékének prózája 
 

Nyelvünk eredete, a 
nyelvrokonság 
bizonyítékai 
Nyelvemlékeink 
A jelentésváltozások 
okai, fajtái 
A határon túli magyar 
nyelvhasználat 
A nyelvújítási mozgalom 
Szerzők és művek a 20. 
századi magyar 
irodalomból 
20. század világirodalma 
A 20. század második 
felének magyar prózája 
A 20. század második 
felének magyar lírája 
Kortárs magyar 
irodalom 

 
Történelem  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Vallás és kultúra az 
ókori Keleten 
A demokrácia 
kialakulása Athénban 
A római köztársaság 
virágkora és válsága,  
Az antik hitvilág,  
A kereszténység  
A népvándorlás és az 
antik civilizáció 
felbomlása 
Az iszlám vallás és az 
arab világ 
A feudális társadalmi és 
gazdasági rend 
jellemzői 
A magyar nép 
őstörténete  
A honfoglalástól az 
államalapításig 

A nyugati és a keleti 
kereszténység 
A középkori városok 
Egyházi és világi kultúra 
a középkorban 
A humanizmus és a  
Az Árpád-kor 
Társadalmi és gazdasági 
változások  
A nagy földrajzi 
felfedezések 
A reformáció és 
katolikus megújulás 
A mohácsi csata  
Az Erdélyi Fejedelemség 
virágkora 
A török kiűzése és a 
Rákóczi-szabadságharc 

A tudományos világkép 
átalakulása 
Magyarország a XVIII. 
századi Habsburg 
Birodalomban 
A XIX. század eszméi 
Az ipari forradalom  
A francia polgári 
forradalom  
 Emberi és Polgári Jogok  
Tudományos, technikai 
felfedezések 
A reformmozgalom  
Életmód és művelődés  
A szabadságharc 
A kiegyezés  
Gazdasági eredmények 
és társadalmi 
változások a dualizmus 
korában 
A polgári forradalom 

Az első világháború  
Az USA és az 1929-33-as 
gazdasági válság 
A nemzetiszocializmus  
A második világháború  
A hidegháború  
A szocialista rendszerek  
A Horthy-rendszer  
A német megszállás  
A szovjet felszabadítás  
Az 1956-os forradalom  
A Kádár-rendszer  
A rendszerváltozás 
Az európai integráció  
A „harmadik világ” 
A globális világ 
Alapvető állampolgári 
ismeretek 
A parlamenti 
demokrácia 
Önkormányzatiság 
Társadalmi, gazdasági 
változások 

 
Matematika  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Algebra és számelmélet Geometria Trigonometria Számsorozatok 
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Függvények 
Egyenletek 
Egyenlőtlenségek, 
Egyenletrendszerek 

Hegyesszögek 
szögfüggvényei 
Hatvány, gyök, 
logaritmus 
 

Vektorok 
Koordinátageometria 
Kombinatorika, gráfok 
Valószínűség-számítás 

Térgeometria 
 
 

 
Idegen nyelv 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Képleírás: mi van a 
szobában /tanteremben 
Bemutatkozás, a család 
A lakóhely, a lakás 
bemutatása 
A szabadidő eltöltése, 
hobbik, sport 

Jövőbeli tervek, 
szándékok, közeli jövő 
(going to), célok (to-
infinitive) 
Étkezések, ételek, 
italok, tipikus magyar 
ételek 
Nyaralás, 
nyaralóhelyek, nyári 
élmények 

Személyes 
vonatkozások 
Környezetünk 
Az iskola 
A munka világa 
Szabadidő, művelődés 
Tudomány és technika 

Életmód 
Szórakozás  
Utazás 
Turizmus 

 
Földrajz 

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Csillagászatföldrajz és 
térképészet 
 Kőzetburok 
 A légkör 
 A vízburok 

 A külső erők 
 A földrajzi övezetesség 
A gazdasági élet szerkezeti, 
területi átalakulása 
Napjaink világgazdasági 
folyamatai 

Népesség és településföldrajz 
Regionális földrajz: a világban 
különböző szerepet betöltő 
régiók, országok 
 Magyarország a 21. században 
Globális környezeti problémák 

 
Informatika  

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Az informatika alapjai 
Kommunikáció a hálózaton  
Az operációs rendszer használata  

Dokumentumkészítés 
számítógéppel  
Táblázatkezelés  
Könyvtárismeret 

Adatbázis-kezelés  
Algoritmusok és adatok 
A programozási nyelvek elemei 

 
Fizika  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
A testek helyének megadása 
Az átlagsebesség 
Az általános tömegvonzás 
A forgatónyomaték 
A munkatétel 
A helyzeti energia 
A párkölcsönhatások jellemzője: 
az erő 

A hőtan  
Az elektrosztatika 
Mágneses alapjelenségek, 
indukció 
 

A harmonikus rezgőmozgás 
Az optika 
Az elektromágneses rezgések és 
hullámok 
Relativitáselmélet 

 
Biológia 

10. évfolyam 11. évfolyam 
Az élőlények testfelépítésének és 
életműködésének változatossága 
A sejtek felépítése és anyagcseréje 
Általános egészségtan 

Az ember szaporodása és egyedfejlődése 
Az öröklődés 
Populációk és életközösségek 
 Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra 
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Kémia  

9. évfolyam 10. évfolyam 
Az atom 
Kémiai reakciók 
Elektrokémia 

Szénhidrogének  
Ismerje a szénhidrogéneket 
Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Az élőlényeket felépítő szerves anyagok 
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XIX. 1. sz. Melléklet 
 
 
 

Jelentkezési lap osztályozó vizsgára 
 
 
 
A tanuló neve:_________________________________________tanulói azonosító:_____________ 

évfolyam:__________, szak:_________________________________ 

Az alábbi tárgyakból jelentkezem osztályozó vizsgára: 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

 

 

Nyíregyháza, 201_.__.__ 

      Tanuló aláírása:____________________________ 
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XX. 2. sz. Melléklet 
 
 
 

Jelentkezési lap javító vizsgára 
 
 
 
A tanuló neve:_________________________________________tanulói azonosító:_____________ 

évfolyam:__________, szak:_________________________________ 

 

A tanuló az alábbi tárgyakból tehet javító vizsgát: 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

 

 

A javító vizsga várható időpontja: ___________________________ 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 201_.__.__ 

     Osztályfőnök aláírása:____________________________ 

 

 
 


