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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1.1. A házirend célja, kötelező hatálya, nyilvánossága és érvényessége  
 

A Házirend az Artista- és Előadó-művészeti Akadémia OktOpus Multimédia 

Tagintézmény (továbbiakban: Iskola) belső életét szabályozó dokumentum, előírásai 

érvényesek az Iskola diákjaira, dolgozóira, a tanulók szüleire, hozzátartozóira, az iskola 

rendezvényeinek vendégeire. 

A Házirendet az Iskola Nevelőtestülete fogadta el, a SzMK és a DÖK véleményezte. 

Megtekinthető az iskola honlapján, ill. egy-egy nyomtatott példánya az igazgatói irodában 

és a tanáriban. Beiratkozáskor minden diák és szülő megismeri, ezt aláírásával igazolja. 

A Házirend felülvizsgálatát a Nevelőtestület, a DÖK, a Szülői munkaközösség 

kezdeményezheti. 

1.2. Általános szabályok, tilalmak  
 

Az Iskola a Kodolányi János Egyetem bérelt épületrészében működik, így az egyetem 

házirendjének az épület használatával kapcsolatos szabályai az Iskolára is vonatkoznak.  

A zavartalan, harmonikus egymás mellett működés érdekében az Iskola dolgozói és 

tanulói közlekedésre elsősorban a „B” lépcsőházat használják, és ügyelnek arra, 

különösképp az órák közötti szünetekben, hogy ne zavarják az egyetem munkáját. 

Mindannyiunk érdekében TILOS: 

- az Iskola egész területén a dohányzás; 

- az Iskolába alkohol tartalmú italt, bármilyen tudatmódosító, kábító szert behozni, 

fogyasztani, vagy ezek hatása alatt az Iskolában megjelenni; 

- fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, sérülés okozására alkalmas önvédelmi eszközt, 

pirotechnikai eszközt, robbanásveszélyes anyagot az épületbe behozni; 

- felvételt, fotót készíteni és közzétenni minden érintett engedélye nélkül (GDPR); 

- az általánosan elfogadott normákba ütközően viselkedni. 

Az Iskolában mindenkinek tartózkodnia kell:  

- a kirekesztő, mások érzékenységét sértő megnyilvánulásoktól; 



4 
 

- a politizálástól; 

- a személyiségi jogokat sértő kijelentésektől. 

Az épületbe a diákok által behozott értéktárgyakért az Iskola nem vállal anyagi 

felelősséget.  

A tanítási idő alatt a tanuló csak az osztályfőnök vagy az igazgatóság írásbeli 

engedélyével, ill. igazgató által jóváhagyott szülői kérelemmel hagyhatja el az iskola 

épületét.  

1.3. Az Iskola és a szülők közötti kapcsolattartás 
 

Iskolánk a KRÉTA elektronikus naplót használja. A diákok tanulmányi előmenetele és 

hiányzásaik a KRÉTÁ-ban követhetőek.  

Az Iskola és a szülők közötti kommunikáció elsődleges felülete a KRÉTA 

(osztályzatok, hiányzások, igazolások, levelezés), valamint az Iskolai levelezési rendszer. 

Szülői értekezletet félévente min. egy alkalommal, fogadóórát felmerülő igény 

esetén, egyeztetést követően tartanak tanáraink.  

2. A TANULÓK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 
 

2.1. A tanulók jogai  
 

 A tanulók joga: 

- a tanuláshoz való jog, ezért valamennyi diáktól elvárjuk, hogy viselkedésével, 

tanórai tevékenységével mások ezen jogát ne sértse meg; 

- hogy barátságos, nyugodt és zavartalan, minél több szakmai és elméleti tudás 

megszerzésére késztető légkörben, szerető gondoskodás mellett tanulhassanak, az 

Iskola lehetőségeihez képest a lehető legalaposabb képzésben, illetve következetes 

beszámoltatásban és igazságos értékelésben, a teljesítményükhöz méltó 

elismerésben és megbecsülésben részesüljenek; 

- hogy tanáraik lelkiismeretesen, szellemi, lelki és testi épségüket vigyázva oktassák 

őket; 
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- a szakmai oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére diákköröket 

létrehozni (egyénileg vagy csoportosan kezdeményezni az Iskola igazgatójánál, a 

működési rendet írásban, az Iskola működésével harmonizálva kialakítani, oktatói 

támogatást igénybe venni); 

- hogy Diákönkormányzatot (DÖK) hozzanak létre, és azt működtessék; 

- hogy önállóan kezdeményezhessenek és szervezhessenek programokat, közösségi 

megmozdulásokat, hogy minél több, az Iskolához és egymáshoz fűződő közösségi 

élményhez jussanak;  

- hogy az Iskola egészének vagy egyes részeinek működésével kapcsolatban 

véleményüket, jobbító javaslataikat, észrevételeiket, sérelmeiket, panaszaikat 

megfelelő formában egyénileg vagy közösen előterjesszék; 

- tanáraikat vagy az igazgatóság bármelyik tagját problémájukkal munkaidőben 

megkeresni, tőlük időben és előre egyeztetve segítséget kérni; 

- konfliktusaik esetén tanáraik segítségét kérni;  

- az iskolai kérdésekről rendszeresen tájékozódni; ezek fórumai: iskolagyűlések, 

tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, osztályfőnöki órák, a KRÉTA-felület, az iskola 

honlapja, az iskola közösségi felületei, az iskola nyilvános dokumentumai; 

- minden tanévben min. egyszer Diákközgyűlést tartani, amelynek napirendjét a DÖK 

állítja össze; 

- évente egy alkalommal DÖK-napot tartani, melynek időpontjára és programjára 

javaslatot tehetnek az Iskola igazgatójánál; 

- a DÖK-ön keresztül a diákság egészével való folyamatos kapcsolattartásra, 

internetes diákfórumot működtetni. 

2.2. A tanulók kötelességei   
 

A tanulók kötelessége: 

-  a rendelkezésre álló lehetőségek, illetve tehetségük, képességeik teljes körű 

kihasználásával tanulni, tehetségüket kibontakoztatni; 

- az Iskola hagyományait és jó hírnevét ápolni; 

- az alkotó munkát középpontba állító "pozitív" iskolai légkör kialakításában, a 

közösségi szellem fejlesztésében aktívan közreműködni; 
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- a tanárok kéréseinek és utasításainak eleget tenni, velük együttműködni; 

- az általuk észlelt baleset, tűzeset vagy bármilyen más rendkívüli esemény és 

veszélyhelyzet, meghibásodás haladéktalan jelentése a legközelebbi tanárnak vagy a 

portának; 

- az Iskola épületének állagára, annak berendezési tárgyaira, felszerelésére, 

eszközeire vigyázni (károkozás esetén a vétkes diákok szülei a helyreállításért, 

javításért, pótlásért teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak a törvényi 

szabályozásnak megfelelően). 

Tanulóinkkal szemben alapvető elvárás az Iskola tanáraihoz és más felnőtt dolgozóihoz, 

valamint egymáshoz való tiszteletteljes, segítőkész viszonyulás, konfliktusaik megoldásakor 

a resztoratív, asszertív megoldásokra való törekvés. 

 Az Iskolában elvárt a tiszta, rendezett külső, ruházat és hajviselet. 

3. A TANÍTÁS, A TANÓRÁK ÉS A SZÜNETEK RENDJE 
 

A tanév, a tanítási év (szorgalmi időszak) időtartamát és részletes programját az Iskola 

éves munkarendje tartalmazza, melyet az Iskola honlapján keresztül és a szülői 

értekezleteken a szülőkkel, az osztályfőnöki órákon a diákokkal ismertetni kell.  

Az Iskola elhagyása a tanítás nap vége előtt egyénileg csak írásbeli tanári, tagintézmény-

vezetői vagy igazgatói engedéllyel (Kilépési engedély) lehetséges.  

3.1. A közismereti tanítási órák és az óraközi szünetek rendje (csengetési rend): 
 

1. óra   08:15–09:00 

2. óra   09:10–09:55 

3. óra   10:10–10:55 

4. óra   11:05–11:50 

5. óra   12:00–12:45 

6. óra   13:05–13:50 

7. óra   13:55–14:35 

8. óra   14:40–15:20 
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9. óra   15:25–16:05 

10. óra   16:10–16:50 

11. óra  16:55–17:35 

Az 5. tanóra utáni 20 perces szünet az ebédidő, étkezni a kijelölt helyeken lehet. 

 

3.2. A tanítási órák rendje 
 

Ha a tanár 10 perc elteltével még nincs az osztályteremben, a kijelölt tanári 

asszisztens köteles ezt a titkárságon jelenteni. 

A tanulók a tanítási órák alatt minden esetben kötelesek az osztálytermükben 

tartózkodni. 

Óra közben a tanuló ételt-italt nem fogyaszthat, kivéve, ha erre az órát tartó tanár 

engedélyt ad. 

  Tanítási órák alatt a diákok mobiltelefonjaikat és egyéb digitális, infokommunikációs 

eszközeiket (fül- vagy fejhallgatót, hordozható számítástechnikai, szórakoztató-elektronikai 

eszközöket stb.) csak a tanár engedélyével használhatják. A diákok felelőssége, hogy 

digitális eszközeik semmilyen módon ne zavarják sem társaikat, sem a tanítási órát, ennek a 

megszegése fegyelmi vétségnek számít.  

A közismereti és gyakorlati órákon fotó- és videófelvételt készíteni csak oktatási 

céllal lehet, és csak a felvételen látható személyek (tanulók, tanárok) előzetes 

jóváhagyásával. 18 év alatti tanulók esetében az iskola köteles az előzetes szülői 

hozzájárulást megkérni. A fotó- és videófelvételek közzétenni nyilvános közösségi oldalakon 

és bármely médiaoldalon csak előzetes igazgatói engedéllyel lehet.  

 Ha a tanuló elkésik a tanítási óráról, köteles az óra menetét lehetőleg minél kevésbé 

zavaró módon elfoglalnia helyét, késéséért az óráról nem zárható ki. 

Az órákra kötelezően elhozandó tanfelszerelések körét a tanárnak a tanév elején 

ismertetni kell. Annak a tanulónak, aki az előírt tanfelszerelést az órára nem vagy csak 

részben hozta magával, és emiatt az órai feladatát nem tudja elvégezni, az órai munkájára a 

tanár elégtelen (1) érdemjegyet adhat. 
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A tanórák után a tanulók kötelesek maguk után a tantermeket rendben hagyni, a 

székeket a padok tetejére feltenni, felszerelésüket elpakolni, a szemetet ki-, illetve 

fölszedni, a tanterem nyitott ablakait becsukni, és maguk után a villanyt lekapcsolni. Ha a 

termet a hét során átrendezték, akkor a hét utolsó napján azt vissza kell rendezni.  

A tanárok munkáját, az iskolai előírások betartását  „tanári asszisztens”-ek segítik. 

Az egymást hetente váltó, osztályonkénti két tanári asszisztenst az osztályfőnök jelöli ki. 

Feladataik: 

- tanóra elején jelenteni a hiányzókat; 

- szükség esetén társaik figyelmét felhívni az iskola rendjére; 

- gondoskodni arról, hogy becsöngetésre a tanterem az óra megkezdésére kész 

állapotban legyen (tiszta táblák, szükséges eszközök előkészítve stb.); 

- a tanítási nap és a tanítási hét végén gondoskodni arról, hogy a terem az elvárt (és 

a Kodolányi János Egyetem által meghatározott) állapotban legyen (székek feltéve, ablakok 

becsukva, szemét fölszedve, villany lekapcsolva stb.) 

Az iskolaépület udvarának kijelölt része levegőzés céljából bármelyik óraközi szünetben 

felkereshető, az 5 perces szünetek kivételével.   

Tanítási idő alatt az iskolát a tanuló csak Kilépési engedéllyel hagyhatja el. Kilépési 

engedélyt az iskola vezetősége és az osztályfőnök adhat, írásos szülői kérésre, vagy ha 

rendkívüli eset történt (pl. rosszullét), saját döntés alapján, ez utóbbi esetben a szülőt 

feltétlenül értesíteni kell (telefon, e-mail). 

3.3. A szakmai gyakorlatok rendje 
 

A tanév során külső helyszíneken megszervezésre és megrendezésre kerülő, 

tanműhely jellegű szakmai gyakorlatok a szakmai oktatás, a pedagógiai program részét 

képezik, időtartamuk tanítási idő, így a szakmai gyakorlatok esetén a Házirend tanítási időre 

vonatkozó szabályai az irányadóak. A nyári, összevont jogszabályban előírt szakmai 

gyakorlat szabályait a vonatkozó szerződés határozza meg. 

3.4. A testnevelési órák rendje 
 



9 
 

Az Iskola saját tornateremmel nem rendelkezik, így a testnevelési órák a Kodolányi 

Egyetem edzőtermében, valamint a Hungária Művésztelep artista gyakorló termeiben 

kerülnek megtartásra. 

A testnevelés óráról való hiányzás elfogadható indoka csak érvényes szülői igazolás, 

illetve a szülői igazoláshoz mellékelt érvényes orvosi igazolás vagy felmentési javaslat lehet. 

Sportszervezet keretében versenyszerűen sporttevékenységet folytató tanuló esetében 

– a sportszervezet által az adott félévben kiállított igazolás alapján – a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel mentességet kaphat a tanuló a törvényi 

szabályozásoknak megfelelően a testnevelés órák alól. A mentességet kérelmezni kell. 

Szülő által írt, adott napra szóló felmentési kérelem birtokában a tanuló köteles a 

testnevelés óra kezdetén megjelenni, és az óra alatt a tanár által kijelölt helyen tartózkodni. 

Félévre vagy egész tanévre vonatkozó felmentés az órák látogatása alól csak orvosi 

javaslatra adható. 

Az a diák, aki testnevelés órára az előírt sportfelszerelést vagy sportruházatot nem 

hozza magával, s ezért az aznapi órákon nem tud részt venni, órai munkájára elégtelen (1) 

érdemjegyet kaphat. 

3.5. Óvó-védő intézkedések 
 

Tanulóink és oktatóink minden tanév elején általános tűz-, munka- és balesetvédelmi 

oktatásban részesülnek, amit aláírásukkal igazolnak. Az oktatás során fel kell hívni a 

figyelmet a veszélyforrások elkerülésére, kivédésére. Ezenkívül digitális kultúra, valamint a 

gyakorlati képzéshez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a 

munkavégzés eszközeiben, körülményeiben történő változás esetén megismételnek.  

4. A VIZSGÁKKAL, SZÁMONKÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

Az osztályozó és a javító vizsgák időpontját az iskola éves munkaterve határozza 

meg. Amennyiben értékelhetetlenségből, hiányzásokból fakadóan kerül sor 

osztályozóvizsgára, erről az iskola értesíti a tanulót és szüleit, amennyiben előrehozott 

érettségi vizsgához szükséges, a tanulónak kell a vizsgára kijelölt időszak előtt legkésőbb 

egy hónappal írásban jelentkeznie. 
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A tanítási év elején a szaktanár ismerteti a tanulókkal az értékelés módját, a 

számonkérés típusait (írásbeli, szóbeli, házidolgozat, témazáró stb.). 

A témazáró dolgozat időpontját a tanár legalább 1 héttel annak megíratása előtt 

köteles bejelenteni a tanulóknak. Ha ez a bejelentés elmarad, a dolgozat megírását a 

tanulók "jogszerűen" megtagadhatják.  

A tanárok a dolgozatokat azok megíratása után legkésőbb 2 tanítási héttel kötelesek 

kijavítva kiosztani a tanulóknak. Az ennél később kiosztott dolgozatok érdemjegyeit a 

diákok nem kötelesek elfogadni, ezesetben a kapott érdemjegy érvénytelen. 

Egy napon két témazáró dolgozatnál többet a diákokkal nem lehet íratni. Az osztály 

már a harmadik témazáró dolgozat időpontjának előzetes kitűzésekor köteles jelezni a 

tanárnak, hogy a szóban forgó napjuk "betelt", mert két másik tantárgyból már korábban 

akkorra időzítették a dolgozatot.  

Az idegen nyelvből sikeres előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók, kérelmük 

alapján, mentességet kaphatnak az adott idegen nyelv óráinak látogatása alól. Azonban 

kötelezően választhatnak - az iskola mindenkori feltételrendszere alapján - második idegen 

nyelvi, vagy az eredetileg tanult idegen nyelv felvételi- és/vagy nyelvvizsga-előkészítő, 

nyelvi kompetenciákat fejlesztő, órarend szerint szervezett, foglalkozásai között.  

5. AZ ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK RENDJE 
 

Az iskolai ünnepélyek kötelező rendezvények. Az ünnepélyeken a diákoknak az 

alkalomhoz illő öltözetben kell lenniük, (fehér ing vagy blúz, sötét alj, sötét cipő). 

Iskolai rendezvényeken a megfelelő ruházatot külön tagintézmény-vezetői vagy 

igazgatói utasítás, ennek hiányában az osztályfőnök utasítása határozza meg.  

Rendezvények (gólyabál, farsangi jelmezbál stb.) az Iskola épületében csak igazgatói 

engedéllyel, megfelelő tanári felügyelet mellett tarthatók.  

Iskolán kívüli helyszínen tartott rendezvényeken is az iskolai házirend szabályai 

érvényesek. 
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Az alkalmanként szervezett Iskola-, évfolyam- vagy osztályszintű mozi-, múzeum-, 

kiállítás- és színházlátogatások során a résztvevő diákokkal szemben mindig alapvető 

elvárás az óvatos, körültekintő közlekedés és a fegyelmezett, viselkedés, valamint a kísérő 

tanárok iránti engedelmesség, az előzetesen megbeszélt normák betartása.   

Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások az Iskola osztályai számára ősszel és 

tavasszal egy-egy alkalommal szervezhetők az adott tanév programjában előre 

meghatározott időpontokban. Az osztályfőnöknek a kirándulás tervezett költségvetését 

előzetesen (a kirándulás előtti utolsó szülői értekezleten, szóban) ismertetnie kell a 

szülőkkel, amennyiben a szülők ezt egyhangúlag elfogadták, aláírásukkal igazolják. 

6. A MULASZTÁSOK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

Az előre látható mulasztásokat az osztályfőnöknek előre jelezni szükséges. Az előre nem 

látható mulasztáskor a szülő a hiányzás első napján 12 óráig köteles az osztályfőnököt 

(távollétében a titkárságot) értesíteni.  

A mulasztást igazolni az Iskolába jövetelt követő 5 tanítási napon belül, a KRÉTA-

felületen keresztül kell. Az ezután történő igazolás már nem fogadható el, a hiányzás pedig 

– annak minden következményével együtt – igazolatlannak minősül. 

A szülőnek lehetősége van arra, hogy a tanév során félévenként 5 alkalommal, de 

összesen maximálisan 5 napra (az egész tanévben 10 alkalommal összesen 10 napra) 

igazolja gyermeke mulasztását. Ha nem teljes napot mulaszt a tanuló, az is egy alkalomnak 

számít. Ezen felül évente maximum 3 alkalommal, egy alkalom esetében maximum 2 

tanítási óra időtartamra a szülő szintén igazolhatja gyermeke iskolai hiányzását.  

Az ezeken felüli, előre látható távolmaradásokra kérelmet kell a KRÉTÁ-n keresztül a 

tagintézményvezetőnek szükséges benyújtani, aki az osztályfőnök véleményének 

meghallgatása után dönt, és erről írásban tájékoztatja a szülőt. 

Amennyiben a diák az iskolába érkezés után egészségi okok miatt szeretné az iskolát 

elhagyni, a hazamenetelre az osztályfőnök, rendkívüli esetben az igazgatóság adhat 

engedélyt a szülővel történt egyeztetés után. Ilyen esetekben az osztályfőnök az aznapi 

mulasztást – külön szülői igazolás nélkül – igazoltnak tekinti.  



12 
 

Nem igazolható olyan hiányzás, amikor a tanuló az épületben tartózkodott, de a 

tanóráján nem jelent meg, vagy arról késett.  

Ha valaki előre bejelentett témazáró dolgozat, feleltetés, szaki, illetve rajzi kiértékelés 

napján igazolatlanul hiányzik, vagy elbírálandó feladatát nem mutatja be, akkor arra a 

munkájára a szaktanár elégtelen érdemjegyet adhat. 

 A tanuló igazolatlan hiányzása esetén az iskolának törvényben szabályozott értesítési 

kötelezettsége van 1, 1-nél több, 10, illetve 30 igazolatlan óra elérése esetén. 

Az igazolatlan hiányzások fegyelmi következményei:  

- 3 igazolatlan óra: osztályfőnöki figyelmeztetés;  

- 6 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés;  

- 11 igazolatlan óra: figyelmeztetés;  

- 16 igazolatlan óra: tagintézmény-vezetői intés;  

- 21 igazolatlan óra: tagintézmény-vezetői megrovás;  

Három igazolatlan óra esetén az év végi magatartás osztályzat már csak 4-es (jó) lehet, 

öt igazolatlan óra esetén már csak 3-as (változó), tíz igazolatlan óra esetén már csak 2-es 

(rossz). 

A 13-14. évfolyamba járó, nagykorú diákok igazolatlan mulasztásai esetében a szülő, a 

jegyző és a gyámhivatal értesítésére nem kerül sor, ilyenkor a figyelmeztető levelet a diák 

ismert lakcímére és a saját nevére küldi ki az Iskola. A 13. osztályos, nagykorú diáknak 

jogában áll hiányzásait igazolni addig a mértékig, ameddig ezt kiskorúsága idején szülője 

(gondviselője) a Házirend szerint megtehette.  

7. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 
 

Dicséretek: 

- Tanári dicséret – szóbeli és írásbeli (iskolai művészeti, tanulmányi vagy sportversenyen 

nyújtott kiemelkedő teljesítményért, félévkor és/vagy év végén az adott tantárgyból elért 

kiemelkedő tanulmányi eredményért stb.). 
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- Osztályfőnöki dicséret – szóbeli és írásbeli (iskolai ünnepélyen vállalt szereplésért, az 

osztályterem szépítéséért, év végén több tantárgyból elért kiemelkedő tanulmányi 

eredményért stb.). 

- Igazgatói, tagintézmény-vezetői dicséret (kerületi, fővárosi vagy országos művészeti, 

tanulmányi vagy sportversenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményért, az iskolai 

közösségért végzett lelkes szervezőmunkáért, az Iskola belső tereinek szépítése érdekében 

vállalt és elvégzett társadalmi munkáért stb.). 

- Tantestület előtti általános dicséret (félévkor és/vagy év végén példás magatartásért és 

szorgalomért, valamint kitűnő tanulmányi eredményért). 

Oklevelek a művészeti-tanulmányi versenyek díjazottjainak, valamint a 

sportversenyek egyéni győzteseinek és helyezettjeinek, győztes és helyezett csapatainak 

járnak. 

Könyvjutalmakat, pénzjutalmakat (pl. tanulmányi kiránduláshoz hozzájárulás) az Iskola 

mindenkori anyagi helyzetének függvényében kaphatnak a legjobb eredményeket elérő, 

kiemelkedő munkát végző diákok. 

8. A TANULÓKRA KISZABHATÓ FEGYELMI BÜNTETÉSEK 
 

Fegyelmezési fokozatok: 

- tanári figyelmeztetés (szóbeli és írásbeli); 

- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli és írásbeli); 

- osztályfőnöki intés (év végén legfeljebb 4-es magatartás); 

- tagintézmény-vezetői figyelmeztetés; 

- tagintézmény-vezetői intés; 

- tagintézmény-vezetői megrovás; 

- igazgatói megrovás (év végén legfeljebb 2-es magatartás); 

- értesítés fegyelmi eljárás megindításáról (ajánlott levélben is). 
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A fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések (az enyhébbektől a szigorúbbak felé 

haladva): 

- tantestület előtti megrovás (évismétlés vagy kizárás előtti utolsó figyelmeztetés); 

- az adott tanévről történő kizárás (tanköteles korú diáknál, évismétlés lehetősége fennáll); 

- az Iskolából történő végleges kizárás (nem tanköteles korú diáknál, évismétlés lehetősége 

nem áll fenn). 

A büntetések kiszabásának, alkalmazásának alapelvei: 

- A különböző vétségek, kihágások különböző fokozatú – súlyuknak megfelelő, azzal 

arányban álló – fegyelmi büntetéseket vonnak maguk után. 

- A fegyelmi büntetéseknél a fokozatosság elvét kell alkalmazni, tehát először mindig 

az adott vétség vagy kihágás súlyával, jelentőségével vagy veszélyességével 

arányban álló legalacsonyabb büntetési tételt kell kiszabni, majd a kihágás esetleges 

ismételt előfordulása esetén sorrendben a következőt (az egy fokozattal 

szigorúbbat), és így tovább. 

9. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 
 

9.1. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 

 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, 

például használt tankönyvvel kívánja megoldani.  

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Az ingyenes 

tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak. Az iskolai tankönyvkölcsönzés során 

biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak 

hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot 
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meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést 

(amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyvet 

megvásárolni, vagy a beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt 

megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével 

megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni. 

9.2. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes 

vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, 

elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 
 

Közösségellenes egy cselekmény, ha a közösség elvárásaival történő szembefordulás, az 

általános elvárt magatartásformákkal történő szembeszegülés vagy ezen elvárások, ill. a 

társadalmi együttélési szabályok tudatos semmibevétele jellemzi, továbbá a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes, azokat sérti vagy veszélyezteti. 

Intézkedések a tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények megelőzésére:  

-  osztályfőnöki óra keretei között történő érzékenyítés, megbeszélések, a tanulók 

között esetlegesen felmerülő problémák, konfliktusok feltárása, 

- kiemelt figyelmet kell fordítani a házirendben rögzített magatartási szabályok 

betartására, ill. betartatására; 

-  az közösségi érzés, az iskola és a társadalom iránti lojalitás erősítése a tanulókban. 

Amennyiben mégis közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmény történne:  

- az eset kivizsgálása, elbírálása és az alkalmazandó intézkedések során különös 

tekintettel kell lenni az eset összes körülményére, a pártatlanság, igazságosság, 

méltányosság és arányosság elveire. 

  Eljárásrend a tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények kivizsgálására, elbírálására:  
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- az eset haladéktalan kivizsgálása, az érintett felek meghallgatása; 

- jegyzőkönyv készítése az adott esetről;  

- a cselekmény súlyától függően az intézkedés megindítása az érintett tanulóval 

szemben. 

Alkalmazandó intézkedések a tanulók által elkövetett közösségellenes vagy azzal 

fenyegető cselekmények esetén:  

- amennyiben a pedagógus, az osztályfőnök, a tagintézmény-vezető, az igazgató, ill. 

ezen személyek közössége, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló 

részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető magatartást úgy ítéli meg, 

hogy az nem minősül büntetőjogi, szabálysértési, ill. fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozó cselekménynek, úgy a tanulót fel kell szólítani arra, hogy a helytelen 

magatartással haladéktalanul hagyjon fel, ill. az elvárt magatartást tanúsítsa 

(helytelen cselekmény korrekciója), valamint szóbeli figyelmeztetésben 

részesíthető, továbbá írásbeli figyelmeztetésben részesíthető az eddigi fokozatainak 

(fegyelmező intézkedéseinek) függvényében, ill. azok figyelembe vétele mellett.  

- amennyiben a pedagógus, az osztályfőnök, a tagintézmény-vezető, az igazgató, ill. 

ezen személyek közössége, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló 

részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető magatartást úgy ítéli meg, 

hogy büntetőjogi, szabálysértési, ill. fegyelmi eljárás hatálya alá tartozó 

cselekménynek minősül, úgy a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul meg 

kell tenni, be kell nyújtani, ill. a fegyelmi eljárást a házirendben foglaltak szerint meg 

kell indítani, le kell folytatni. 

9.3. Iskolában készült műalkotások értékesítési rendje 
 

- Az iskolai gyakorlati órákon (vagy otthon, illetve más, iskolán kívüli helyen, de 

gyakorlati feladat megoldásaként) a diákok által készített, tanáraik által 

leosztályozott műalkotások, műtárgyak az Iskola tulajdonát képezik. 

- Az igazgató, a tagintézményvezető, a szaktanárok és a gyakorlatvezetők által 

archiválás céljából vissza nem tartott, a tanulók számára tanév végén kiadott 

alkotások tulajdonjoga viszont 
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- a) ellenszolgáltatás nélkül (ha elkészítése az Iskola számára annak idején nem 

jelentett költséget), 

- b) önköltségi áron való visszavásárlás útján (ha elkészítése annak idején az Iskola 

számára kimutatható mértékű energia- és/vagy anyagköltséget stb. jelentett) 

- visszaszáll az őket elkészítő diákokra.  

- Ha egy munkát az Iskola eladás céljából áruba bocsát, akkor arra az alkotónak 

elővásárlási joga van, illetve ha a munkát bárki más vásárolja meg, akkor az alkotót 

díjazás illeti meg a nyereség terhére, ennek 50-50 %-os megosztásában közte és az 

Intézet között.  

- Archivált munkák esetleges elajándékozása az Intézet részéről csak szabályos 

ajándékozási szerződés keretében történhet. Az alkotóknak joguk van e 

szerződésekbe betekinteni. 

9.4. Tantárgyválasztás, átkerülés másik tanulócsoportba 
 

Az órarend szerinti csoportbontásban oktatott tantárgyak esetében tanulócsoportot 

változtatni akkor lehet, ha ennek objektív akadálya (pl. helyhiány) nincs, és a szubjektív 

feltételek (nyomós indok, várható pedagógiai előnyök, az érintett tanárok "elengedő" és 

"befogadó" nyilatkozata, a tagintézmény-vezetője jóváhagyása) is adottak. 

Az iskola tagintézmény-vezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök 

közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és 

a tanulókat az iskola mindenkori lehetőségei alapján meghatározott, a következő tanévben 

választható tantárgyakról, a felkészítés szintjéről és a tantárgyat tanító tanárokról. Ezek 

alapján a tanuló minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással – a 11. 

évfolyamon a felkészülési szint megválasztásával - kapcsolatos döntését az 

osztályfőnöknek. A tanuló, ill. a szülő az adott tanévben szeptember 5-ig az tagintézmény-

vezetőnek írásban leadott kérelemmel módosíthatja a tantárgyválasztással, valamint a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. A kötelező érettségi 

tantárgyakból az alapórát és az emelt szintre felkészítő órákat - a jelentkezéstől és a 

pénzügyi feltételektől függően - egy csoportként szervezzük. Egy-egy csoport indításának 

feltétele, hogy legalább 8 fő jelentkező legyen.  
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

- 100/1997. Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 

A Házirend a fenti törvényi előírások és az iskola egyéb dokumentumaival (Pedagógiai 

és szakmai program, Szervezeti és működési szabályzatok, Etikai Kódex,  munkaköri 

leírások) együttesen szabályozza az Iskola életét.  

MELLÉKLETEK 
 

- A Házirendet elfogadó nevelőtestületi értekezletről  

- Jegyzőkönyv, 

 Jelenléti ív 

- A DÖK,  

- a SZMK 


