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I. Bevezető rendelkezések 

A házirend az iskola tanárainak, dolgozóinak és diákjainak munkarendjéhez kötödő 

dokumentuma. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása 

és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A házirend az 

érvényes jogszabályok, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban 

SZMSZ) alapján került kidolgozásra. 

Az iskola tanulóközösségei 

Általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás 

Gimnázium nappali tagozat 

Szakgimnázium nappali tagozat 

Szakközépiskola nappali tagozat 

Szakképzés nappali tagozat 

Osztályközösség 

Az iskolai házirend tartalmát meghatározó jogszabályi háttér: 

 a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 Szt.: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

 Nkt. Vhr.: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény 

végrehajtásáról  

 Kt. Vhr.: 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról 

 Tvk. rend.: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 Nat: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

 Min. rend.: 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

II. Az iskola adatai 

Az iskola neve:  Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és  

Szakközépiskola 

Az iskola címe: 1081 Budapest, Bezerédj u 16/a. 

Az iskola telefon számai:  

313-60-87 iskolatitkár, igazgató, (üzenetrögzítő, fax) 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29621.597999
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313-52-67 gazdasági iroda (fax) 

313-72-35 tanári szoba 

III. A házirend 

A) A házirend hatálya 

Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és 

iskolai alkalmazottakra), továbbá az iskola épületét igénybe vevő személyekre, az épületben való 

tartózkodás ideje alatt 

A házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, valamint az iskola által szervezett tanítási 

időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak, amikor az iskola ellátja 

a tanulók felügyeletét. 

B) A házirend elfogadásának szabályai 

A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az iskola 

igazgatója készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják: 

- nevelőtestület, 

- az iskolai tanuló közösségek (osztályok, diákkörök) illetve azok képviselői, 

- szülői szervezet. 

Az iskola igazgatója a tantestület, a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményének, 

javaslatainak figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.  

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet 

egyetértési jogot gyakorol.  

Ha az egyetértési jog gyakorlója nem ért egyet a házirend tartalmával vagy annak egyes részeivel, 

akkor azt írásban meg kell indokolnia, továbbá javaslatot kell tennie a házirend módosítására. 

A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete részéről az igazgató, az egyetértési jogot gyakorlók 

részéről pedig a szülői szervezet elnöke, illetve a diák-önkormányzat képviselője írja alá. 

A házirendet az iskola fenntartója (Budapest Főváros Önkormányzata) hagyja jóvá, a házirend a 

fenntartói jóváhagyással lép hatályba. 

C) A házirend felülvizsgálatának, módosításának szabályai 

Az intézményben hatályos házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

- jogszabályi változások következnek be, 

- az igazgató, a nevelőtestület a diákönkormányzat együttesen igényt tartanak erre 

- Minden tanévben szeptember 30-ig egy alkalommal kötelező elvégezni a házirend 

felülvizsgálatát. 
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- A házirend felülvizsgálatára a házirend elfogadására vonatkozó szabályok irányadóak. 

- A hatályban lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév május 30-ig 

javasolhatja  

- az iskola igazgatója, 

- a nevelőtestület, 

- a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselete nyújt be az 

intézmény igazgatójának. 

A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, 

elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 

D) A házirend nyilvánosságra hozatala 

A házirendet az elfogadástól számított 7 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az 

intézmény igazgatója köteles intézkedni. 

A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan el kell helyezni: 

- igazgatói titkárság 

- tanári szoba 

- könyvtár 

- az iskola portája 

- az iskola honlapja 

- A házirendből 1-1 példányt kapnak:  

- a diákönkormányzat vezetője 

- a diákönkormányzatot segítő felnőtt személy 

- szülői munkaközösség vezetője 

- osztályfőnökök 

- minden tanuló, szülő a beiratkozáskor (rövidített változat) 

A házirendet minden tanév elején ismertetni kell 

- az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 

- a szülői értekezleten a szülőkkel. 

IV. A tanuló jogai és kötelességei 

A) A tanuló jogai 

A tanuló jogait a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szabályozza, a mindennapi életben a 

legfontosabbak a következők: 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, abban aktívan vegyen részt és képességeihez mérten tovább tanuljon, 

- nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön; 
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- a tanítása során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjék 

- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát, az iskola, tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat 

e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-

oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog 

érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását 

- jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon 

- válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül; 

- igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, kedvezményes 

étkezés), továbbá a rendelkezésre álló eszközöket, 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A tanulók részére - 

egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva 

hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés áll rendelkezésre. 

- részt vegyen tanulmányi versenyeken,  

- csak napi 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár 

előre jelez,  

- kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, amennyiben a határidőn 

belül a tanár nem javítja és adja ki a dolgozatot, az arra adott érdemjegyet a diák nem 

köteles elfogadni. Amíg a tanár nem javítja ki az aktuális dolgozatot, írásbeli számonkérést 

nem írathat újabb, 15 percnél hosszabb dolgozatot az egész osztállyal. 

- szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

- véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

- képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

- választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,  

- kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,  

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről,  

- tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen,  

- kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon; 

- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 

tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását; 

- jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen; 

- jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot; 

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában; 

- magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli 

felmentését (jogszabályi előkészítés mellett); 

- kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról; 

- kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe; 



8 

 

- választó és választható legyen a diákképviseletbe; 

- diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását; 

- kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban 

részesüljön. 

- kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, tanulmányi 

szerződést kössön, szabad idejében munkát vállalhasson,  

- egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, és az iskolaorvos, 

illetve az iskolavezetés segítségét,  

- fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömegsport, 

sportverseny)  

Az alábbi esetekben a tanulót érintő ügyekben szükséges a tanuló törvényes képviselőjének 

hozzájárulása, illetve jóváhagyása: (kiskorú tanuló esetében) 

- ha a szülőre fizetési kötelesség hárul 

- ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, 

- a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés esetén 

- ha a tanulmányi idő megrövidül  

- érettségi szintjének megválasztása 

B) A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelességeit a NKt. szabályozza, a mindennapi életben a legfontosabbak a következők: 

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy  

- betartsa az iskolai munkarendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

- részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton,  

- rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,  

- a tanulók legfeljebb két hetes hiányzás esetén kötelesek pótolni egy héten beül a 

tananyagot, melyet a hiányzás alatt vettek át osztálytársai. Két hetet meghaladó hiányzás 

esetében a szaktanár történt egyeztetés szerinti ütemben történik a pótlás 

- érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,  

- az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje 

az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, azok rendeltetésszerű 

használatáért, épségéért anyagi felelősséggel tartoznak, 

- biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,  

- a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha, számológép, stb.) magával hozza,  

- segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését,  

- tisztelje társait és az iskola dolgozóit, jogaikat és emberi méltóságát tiszteletben tartsa 

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait 

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - 

amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült,  

- az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg. / kerülve a feltűnő, kirívó öltözéket, festést / 
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- az iskola tanulói a magukkal hozott értékes használati eszközökért, tárgyakért, ékszerekért, 

pénzért saját maguk vállalnak felelősséget. Az iskola ezek biztonságáért garanciát nem tud 

vállalni, csak abban az esetben, ha azt megőrzésre leadják. A diákoknak a tanítási órákon a 

szórakoztató elektronikai eszközeiket,, mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban  a táskában 

kell tartani. Amennyiben megsértik ezt a szabályt fegyelmi vétséget követnek el. 

A tanulók az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken, szalagavatón, a ballagáson és az érettségi 

vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg. / Ünnepi 

öltözék az egyenruha. lányoknak sötét szoknya, matrózblúz, fiúknak sötét öltöny, fehér ing,  az 

iskola logojával ellátott nyakkendő! Az iskola minden tanulója számára az egészségre káros 

anyagok (alkohol, cigaretta, drog) iskolába történő behozatal, fogyasztása iskolában és máshol 

tartott iskolai rendezvényeken tilos! 

Az iskola minden tanulójának az iskola épületében és az udvaron, valamint az iskola előtti 

utcaszakaszon tilos a dohányzás!  

Az iskola dolgozói és felnőtt tagozat hallgatói az iskola bejáratától 10 m-re kijelölt helyen 

dohányozhatnak. 

Az iskola egész területén és az iskolai rendezvényeken alkoholos állapotban megjelenni, illetve 

alkoholt behozni és fogyasztani tilos!  Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és 

tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az 

iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával. 

A számítástechnikai, könyvtári, tanirodai gyakorlat és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt 

évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban vegyen részt. 

A hetes feladatai: 

- minden tanítási óra előtt számba veszi a hiányzó tanulókat és a hiányzásokról jelentés tesz 

az órát tartó tanárnak, 

- gondoskodnak a terem és a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról, 

- ha becsengetést követően 10 perccel nem érkezik tanár az órára, jelentést tesznek róla a 

tanári szobában, illetve az iskola vezetésénél, 

- ha a használatra kiírt terem berendezési tárgyaiban rongálást észlelnek, jelentést tesznek 

arról a gazdasági irodában. 

V. Egyéb rendelkezések 

A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai 

diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diák-önkormányzati 

SZMSZ tartalmazza. 

VI. Az iskola munkarendje 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat határozza 

meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév elején az 

éves munkatervben kell meghatározni. A jövőben közösen kialakítandó szokások alapján 

névadónk születésnapján, vagy a legközelebbi tanítási napon tartjuk a  Leövey napot.  
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A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. Elméleti tanítási órát, 

beleértve a szakmai elméleti tanítási órát is az iskolában reggel 7,45 , az esti és a szakképző 

évfolyamokon huszonegy óráig terjedő időszakon belül lehet megtartani. Az első tanítási órát - az 

iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével - legfeljebb 

negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. 

A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a 

szakképzési (13-14. évfolyamon) valamint a tanirodai foglalkozás esetén a délutáni foglalkozás is. 

A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek.  

Az iskola tanulói étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfét a tanulók csak az óraközi 

szünetben vehetik igénybe. Az iskolai büfé a becsengetést követően 10 perig zárva tart, hogy a 

tanulók időben tudjanak az órára menni. 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a (A nyitvatartási rendet a könyvtáros 

javaslata alapján az igazgató határozza meg félévenként.) valamint a szaktantermek, 

(számítástechnikai teremek, gépírás terem, taniroda) sajátos rendjét külön szabályzatban határozza 

meg az iskola. 

A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. 

A tanítás ideje alatt az iskola épületét csak osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes írásbeli 

engedélyével lehet elhagyni (kilépő) 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett – igény –szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Tanórán kívüli foglalkozás: 

- a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport (a továbbiakban 

együtt: diákkör); 

- az iskolai sportkör; 

- a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap; 

- az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható 

osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti 

nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról az iskola tájékoztatja a szülőket. 

Ha a tanulót kérelme alapján valamely foglalkozásra felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon 

való részvétel a tanítási év végéig kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a 

tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A diákönkormányzat működéséhez az iskola biztosítja a szükséges feltételeket, teremhasználatot, 

fűtést, világítást. 

Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. 
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VII. Csengetési rend 

Nappali tagozat 

            0. óra 0700 – 0745 

 1. óra 0800 – 0845 

 2. óra 0855 – 0940 

 3. óra 0950 – 1035 

 4. óra 1045 – 1130 

 5. óra 1140 – 1225 

 6. óra 1240 – 132 

 7. óra 1340 – 1425 

 8. óra 1430– 1515 

Esti tagozat 

 0. óra 15:25 – 16:00 

 1. óra 16:00 – 16:35 

 2. óra 16:40– 17:15 

            3. óra 17:20– 17:55 

            4. óra 18:00 – 18:35 

 5. óra 18:40– 19:15 

           6. óra        19:20– 19:55 

 7. óra 20:00-20:35 

 8. óra 20:35-21:10 

VIII. Az iskola termeinek, eszközeinek és berendezéseinek használati rendje 

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik tanári 

felügyelet, vagy engedély nélkül. 

A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el.A 

rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra 

után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. 
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IX. A tanulók viselkedésére vonatkozó szabályok 

A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik. 

A) Az ellenőrző 

               /érdemjegyek, értesítések, események/ 

Iskolánkban az érdemjegyeket, mulasztásokat, értesítéseket a tanulók és szüleik az elektronikus 

naplóban tudják követni. 

B) A mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályok 

Tiltott időben használt telefont az igazgató vagy a szaktanár elveszi és az óra végén megkapja. 

A számonkérés alatt működőkész telefon puskának minősül. 

C) A késés 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 

A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 

A tanuló többszöri késedelme esetén az egy tanéven belüli késéseinek időtartamát össze kell adni. 

45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. 

A késő tanuló az órát nem zavarhatja! 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható a közlekedési társaság által kiadott 

igazolással.  

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. 

D) Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt csak a szülő előzetes kérelmére 3 napig az 

osztályfőnök a szülői napok terhére, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.  

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távolmaradási engedély nélkül távol marad, akkor 

mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 

A mulasztás igazolható: 

A tanuló egy tanítási évben összesen három tanítási napot (külön-külön vagy egybefüggően) 

orvosi igazolás nélkül, a szülőnek ellenőrzőbe történő bejegyzésével az iskolából távol maradhat. 

Ha a tanuló beteg volt és azt orvos megfelelően igazolta, valamint az orvosi engedélyt a szülő 

aláírta 

Ha a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni és távolmaradását 

a hatóság által kiállított igazolással igazolta. 
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Ha a tanuló egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, akkor a szülő írásbeli 

kérelmére az igazgató az összes körülmény figyelembe vételével igazolhatja a mulasztást. 

A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az iskolát 

telefonon esetleg levélben (telefon: az üzenetrögzítő lehetővé teszi az oktatási időn kívül is az 

értesítést) a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást 

nem kapott, az osztályfőnöknek a tanköteles tanuló szülőjét értesítenie kell. 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első 

osztályfőnöki órán. 

A távolmaradás lejártát követő 8 munkanapon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan 

mulasztásnak kell tekinteni. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a 

tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve, 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. 

Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola 

igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven 

tanítási órát, 

- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti 

tanítási órák húsz százalékát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 

- és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt elegendő érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások 

számát, és az iskola eleget tett jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc 

tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 

legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a 

szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat. 

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, fegyelmező intézkedést és fegyelmi büntetést von maga 

után. 

3 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés  
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7 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki intés  

10 óra esetén igazgatói intés 

20 óra esetén fegyelmi eljárás 

Az igazolatlan hiányzás a tanuló magatartásjegyeit az alábbiak szerint befolyásolja: 

3 igazolatlan óra esetén a magatartás jegy max.: 4 lehet 

7 igazolatlan óra esetén a magatartás jegy max.: 3 lehet 

10 órát meghaladó igazolatlan óra esetén a magatartási jegy max.: 2 lehet 

X. A tanuló tanulmányainak értékelése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az 

első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi 

érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) 

határozza meg. Az osztályzatok átlagától a pedagógiai programban meghatározott szabályokat 

betartásával lehet eltérni. 

A szaktanár —a munkaközösséggel egyetértésben— meghatározza és az év elején ismerteti a 

tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. Osztályozó 

vizsga a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett 

beszámoltató vizsga is (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga). A 

tanulmányok alatti vizsgát iskolában - illetve a 11/1994. MKM rendeletben meghatározottak 

szerint - független vizsgabizottság előtt is lehet tenni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az 

iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja.  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

- a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, meghatározott esetben az engedély megadását követő három napon 

belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván 

számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát 

tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja az Oktatási Hivatalnak, amely 

kijelöli a vizsgát lebonyolító iskolát. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a 

nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. 
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Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a 

különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időpontig nem tette le. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet 5 

napon belül továbbítja az Oktatási Hivatalnak. 

 

XI. A tanuló fegyelmi felelőssége 

Fegyelmező intézkedések 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető 

Enyhébb kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás lefolytatása helyett a tanuló fegyelmező 

intézkedésben is részesíthető. 

A fegyelmező intézkedés egyéni elbírálás, a fokozatosság elve szerint az alábbiak lehetnek: 

1. szóbeli figyelmeztetés 

2. írásbeli figyelmeztetés 

3. írásbeli intés 

4. igazgatói fegyelmező intézkedés 

Fegyelmező intézkedés megtételére 1-3. esetben a szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató 

jogosult, (4) pontban megjelölt fegyelmező intézkedést kizárólag az igazgató szabhatja ki. 

Amennyiben a tanuló által elkövetett kötelezettségszegés, az iskola házirendjének szándékos, vagy 

gondatlan megszegése olyan súlyos mértékű, illetve már a korábbiakban sor került a megelőző 

fegyelmező intézkedések megtételére, abban az esetben fegyelmi eljárás keretében kell a 

felelősségre vonást megtenni. A fegyelmi eljárás megindításánál, illetve lebonyolításánál a KT 

valamint a 11 /1994. VI.8. MKM rendelet 5. sz. mellékletének előírásai szerint kell eljárni. 

XII. Vagyonvédelem 

Pénzt, értéktárgyakat a tanulók kizárólag saját felelősségükre hozhatnak be az iskola épületébe, 

azokért az iskola felelősséget nem vállal.  

Amennyiben az iskola területére értéktárgy vagy pénz behozatala válik szükségessé, (pl. 

tankönyvvásárlás stb.) úgy az igazgató gondoskodik a pénz vagy az értéktárgy megőrzésre 

átvételének megszervezéséről. Ennek érdekében az igazgató kijelöli azt a személyt, aki a pénz, 

vagy értéktárgy átvételére jogosult. A kijelölt személy a pénz vagy értéktárgy átvételéről a tanuló 

részére elismervényt ad. Az iskola csak a szabályszerűen átadott és átvett pénzért, vagy 

értéktárgyért vállal felelősséget.  

XIII. Tanulói érdekérvényesítés 

A) ODB 

Az egyes osztályok minden tanévkezdéskor megválasztják (újraválasztják) az osztály 

diákbizottságot (ODB).  

B) Diákönkormányzat 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, A 

tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 
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valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú 

személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében is. 

A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a 

diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 

gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, és a diákönkormányzat 

tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer 

(iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), 

munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és 

a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor 

tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési 

szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a 

nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és 

működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület 

harminc napon belül nem nyilatkozik. 

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. A szövetség 

az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő 

kérdésekben: 

- az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor; 

- iskolai házirend elfogadásakor és módosításakor 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor; 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár működési rendjének kialakításához. 

A tanulók nagyobb közösségének minősül a mindenkori tanulólétszám 10 %-t elérő 

tanulóközösség, vagy az azonos képzésben részt vevő tanulók 50 %-a. 

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 20-34 fõ) érintõ, 

de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen történik. 
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Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül 

érvényesíthetik jogaikat. 

Az osztályközösséggel kapcsolatos kérdésekben az ODB - álláspontjának kialakításához - kérheti 

tanáraik és osztályfőnök véleményét, tanulmányi munkájuk elbírálását. 

C) Diákközgyűlés 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés 

A diákközgyűlésen a tanulók diákképviselőt választanak. 

Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat 

működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai 

diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. 

A diákközgyűlés - az iskolai diákönkormányzat döntése alapján - küldöttközgyűlésként is 

megszervezhető. 

Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 

illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a 

tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik 

- a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

D) Diákkör 

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére - a házirendben meghatározottak szerint - 

diákköröket hozhatnak létre. 

Diákkör létrehozását minimum öt 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. 

 

XIV. Tanulói szociális jogosultságok 

Az iskola, amennyiben rendelkezik a költségvetésben meghatározott működési forrásokkal /pl.: 

alapítvány/ saját szociális támogatások, ösztöndíjak biztosításához. Amennyiben a tanulók más 

intézménynél, önkormányzatnál stb. szociális juttatásokra, ösztöndíjakra pályáznak, abban az 

esetben az osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanárok, szaktanárok, igazgató, 

igazgatóhelyettesek támogatják és adnak meg minden segítséget a támogatás elnyeréséhez.. 

A tankönyvtámogatás rendjéről szóló rendelet végrehajtása során, a nem alanyi jogon járó 

tankönyvtámogatásról az osztályfőnök a diákönkormányzat egyetértésével dönt. 
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Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatásról a mindenkor érvényes jogszabályok szerint kell 

dönteni és a számviteli szabályoknak, előírásoknak megfelelően dokumentálni és elszámolni. 

 

XV. Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

Egyéni jutalmazások 

A tanuló részére az alábbi jutalmak adhatók a tanév során illetve a tanév végén: 

- a tanuló számára dicséret adható/ szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi / 

- könyvjutalom 

- tárgyjutalom  

- oklevél  

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi 

érdemekért: 

- kiemelkedő tanulmányi eredmény  

- példamutató szorgalom  

- hiányzásmentes tanév  

- versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

- az iskola érdekében végzett tevékenység (az iskolai hagyományok ápolása, az intézmény 

hírnevének öregbítése, társadalmi munka, ünnepélyeken, rendezvényeken való aktív 

részvétel) 

- diákközösség érdekében végzett tevékenység (DÖK-munka, közösségépítés) 

- kiemelkedő sporttevékenység (egyéni-csapat vagy kiemelkedő tömegsport tevékenység) 

 

XVI. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Az 

osztályfőnök a megkereséstől számított 15 napon belül köteles érdemben intézkedni. 

A tanulók, illetve a szülők közvetlenül az igazgatóhoz, igazgatóhelyettesekhez fordulhatnak: 

- tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések kezelése 

- helyettesítés szervezése 

- vizsgára jelentkezés 

- vizsgaszervezés 

- tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek (pl. tantárgyi felmentések, magántanulói 

kérvények elbírálása) 

- tankönyvellátás szervezése 

- külső személy intézményben tartózkodásának szabályozása, (lásd részletesen az SZMSZ-

ben) 

- fegyelmi ügyek tárgyában 
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A tanulók, illetve a szülők közvetlenül a titkársághoz fordulhatnak: 

- diákigazolvány ügyintézés 

- tanulói jogviszony igazolása 

- tanulói nyilvántartás 

- beiratkozási tájékoztatás 

- mindennemű adminisztrációs feladatok tárgyában 

 

Záró rendelkezések 

A házirend a fenntartó jóváhagyását követően a kihirdetésekor lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. 

A házirend hatálybalépése 

A házirend 2018. június 15. napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét 

veszti az előző házirend. 

A házirend módosítása 

A házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény 

dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a 

javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. Házirend módosítási 

eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

Budapest,2018. június 1.            PH. 

 

      

……………………………….. 

       igazgató 

 

A házirend felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az 

intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a  javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A 

házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

Budapest, 2018. június 1.    

                                                                        PH. 

 

  ………………………………………….. 

  igazgató 

 

A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2018. június 1. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési jogát 
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jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

 

 

 

  …………………………………….. 

  diákönkormányzat vezetője  

 

A házirendet a szülői szervezet (közösség) 2018. június 1. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet egyetértési jogát a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a 

nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

 

  …………………………………… 

  szülői szervezet képviselője  

 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2018. június 1. napján elfogadta. 

 

 

…………………………  ………………………… 

hitelesítő nevelőtestületi tag  hitelesítő nevelőtestületi 

tag  

 

 


