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Az alternatív vitarendezés a hétköznapok útvesztőiben 

 

        Az alternatív vitarendezés módszere egyre népszerűbb konfliktuskezelési megoldás a 

középfokú iskolákban. Megtörtént a mintát adó referenciaiskolák kialakítása, sikeres képzések 

állnak mögöttünk és az iskolai dokumentumokat is kidolgoztuk. 

A 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 4§ (1) q) pontja egyértelművé tette, hogy az 

egyeztető eljárások eljárásrendje az iskolai szervezeti és működési szabályzatba kerüljenek. 

Természetesen a jogszabályok nem vehetik figyelembe az egyes közoktatási intézmények 

sajátosságait, nem illeszkedhetnek a helyi szabályozási elvárásokhoz. Segítséget kaptunk 

dokumentumaink kidolgozásához, elkészítettük azokat a formaleveleket, amelyek az 

egyeztetési eljárás bevezetését összehangolták a fegyelmi ügyekkel kapcsolatos levelezéssel, 

dokumentálással.  

Nagyon sok esetben úgy tűnik, egyértelművé vált a helyzet, és bátran alkalmazhatjuk ezt a 

hatásos konfliktuskezelő módszert, de hiába az egységes szabályozás, a gyakorlatban azért 

vannak még vitás eseteink, tanácstalanságaink. 

Nagy felelősséget vesz az a nyakába, aki a kialakult konfliktusokat, fegyelemsértéseket 

kezelni hivatott. Pontosan kell éreznie azt, hogy melyik ügy az, amely már nem a 

pedagógusok és az intézményvezető kompetenciája, külső segítséget kell kérni, be kell vonni 

a hatóságokat; illetve, hogy melyik ügy az, amelyet kézben tartva, iskolai hatáskörön belül 

meg lehet oldani, a saját közegében, ismert szakemberek által. 

Az egyes középfokú intézményekben eltérő a konfliktushelyzetek aránya, jellege. Magam is 

jártam már olyan intézményben, ahol nem volt szükség fegyelmi tárgyalás összehívására. 

Ilyenkor kicsit irigykedem, mert a mi iskolánkban bizony gyakori fegyelmezésre, 

konfliktuskezelésre van szükség. Tudom, hogy ezt elsősorban a tanulói összetételben 

megfigyelhető különbségek okozzák, de a tanulólétszám, ebből következően a hátrányos 

helyzetűek magas száma is fontos tényező. 

A legtöbb intézményben – szerencsére? - a leggyakoribb probléma az igazolatlan hiányzás, 

amely egyértelmű lépéseket vár el az iskolától, de sajnos ezek a lépések nem oldják meg 

azokat a háttérben megbúvó okokat, amely miatt egy gyerek iskolakerülővé válik. Nem is 

szokták alkalmazni ilyenkor az egyeztetési eljárást az iskolákban, mondván hogy itt 
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egyértelmű jogszabálysértésről van szó, egyértelmű szankciókkal, és itt nincs mit 

„vitarendezni”. Ez így van, de meggyőződésem, hogy a háttérben mindig emberi konfliktusok 

vannak, és legalább segítő beszélgetésre, fokozott odafigyelésre, iskolapszichológusra bízzuk 

a tanulóval való foglalkozást, ne csak szankcionáljunk. A büntetés egyszerű kiszabása pl. egy 

igazgatói figyelmeztetés átadása alkalom lehet egy következő esetet megelőző beszélgetésre. 

Gyakran egy-egy jól sikerült beszélgetés megállíthatja a gyereket a lejtőn, hiszen a legritkább 

esetben rejlik a háttérben a szimpla lustaság, gyakrabban van szó a szabályok elleni 

lázadásról, a szülői törődés hiányáról, érdektelenségről, kilátástalanságról. Nem egyszer 

találkoztam azzal a helyzettel is, hogy a tanuló a kudarcai elől menekül, és kisebb szégyen 

neki az igazolatlan óra, mint a társak gúnyos nevetése, vagy a tanár szidásai. 

Gyakori konfliktus a feleselés, a késés, a dohányzás, a mobiltelefon - használat. Ezeknek is 

meg van minden iskolában a jól kialakított eljárása, amelyeket a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmaz. Ám vannak olyan ügyek, amelyek kezelése nehéz helyzet elé állítja a 

vezetőt, hiszen már nem konfliktusokról van pusztán szó, hanem bűnelkövetésről. Ilyenkor 

egyszerre kell az igazgatónak jogkövetőnek lennie, és egyszerre kell a pedagógiai 

szempontokat szem előtt tartania. 

Egy jogász számára valószínűleg ez nem lehet dilemma, de egy igazgató nehéz döntéshelyzet 

elé kerülhet. Természetesen elsősorban a jogszabályokhoz kell alkalmazkodnia, de azok nem 

térnek ki a konkrét iskolai szituációk kezelésére. Már pedig a gyakorlatban tudjuk, ahány eset, 

annyiféle megoldás létezik ma az iskolákban. Kezelésük sok mindentől függ: az iskola 

kialakult nevelési kultúrájától, az igazgató habitusától, a tantestület együttműködésétől, az 

ifjúságvédelem fontosságának elismerésétől, a szülőkkel való kapcsolattól, de 

meggyőződésem, hogy gyakran hétköznapjaink rapszodikus leterheltségétől is. 

Hol van a határ a konfliktusok iskolai alternatív rendezése és a hatóságok kötelező bevonása 

között? Mikor maradhat egy eset intézése az iskola falain belül, mikor vonjunk be külső 

segítséget, mint a nevelési tanácsadó, a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok, a 

családsegítő szolgálatok, az önkormányzat vagy éppen a rendőrség munkatársai? 

Tapasztalatom szerint az iskolakultúránkban a mai napig ezek a szervezetek keresik 

aktívabban az iskolával a kapcsolatot, mint fordítva. Telefonon, levelezve kommunikálunk 

velük, és ez az arc nélküliség nem alakít ki bizalmi kapcsolatot. Attól is aggódunk, hogy ha 

segítséget kérünk, felmerülhet az alkalmatlanságunk? Bizonytalanok vagyunk abban, hogy 
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nem teszünk-e rosszat a tanulóval, ha kivisszük az ügyét az iskolán kívülre (feladjuk a 

hatóságoknak, kitéve egy évekig tartó procedúrának?)  

 Pedig vannak olyan esetek, amikor a pedagógiai tudásunk, zseniális ösztönünk már nem elég, 

mert személyiségzavaros, pszichés problémákkal küzdő személy kerül az iskolában 

konfliktusba (és ez sajnos lehet, hogy egy tanár-diák konfliktusban éppen a tanár oldaláról 

ismerhető fel), de lehetnek olyan lelki bántalmazások a diákok között is, amikor az 

iskolapszichológus kezébe kell tenni az ügyet! 

Tanulóink gyakran hoznak az iskolába több tízezer forint értékű tárgyat, amelyet ostobán 

tönkretesz egy társuk, vagy olyan súlyos verekedésbe keverednek az iskola területén, 

amelynek fölrepedt száj, szemöldök a végeredménye, drogot fogyasztanak, sőt kínálnak, 

zsarolási- rablási ügyekbe kerülnek, úgy hogy fogalmuk sincs arról, hogy büntetőjogi 

szempontból milyen súlyos ítéletet von ez maga után. 

Tovább bonyolítja a helyzetet az a reflektorfény, amely az elmúlt években az iskolai 

agressziót követte. Az intézményvezetők és munkatársaik időt, fáradságot nem kímélve az 

összes létező fórumon igyekeznek reklámozni iskolájukat, amely a szülőkkel elhiteti, hogy 

érdemes őket választani, hiszen a jövőt garantáló tudást biztonságos környezetben adják át – 

és ezt a munkát egy csapásra tönkre teheti egy olyan hír a médiában, amely arról szól, hogy 

verekedés, vagy drogfogyasztás történt az intézményben. Az iskola számára az is nagy gondot 

jelenthet, ha ezeknek az eseményeknek a híre eljut a fenntartóhoz, hiszen az elmúlt időszak 

integrációja megnehezíti a kommunikációt és az esetek megértetését. Aggályos, hogy eme 

hírek alapján formálnak róluk elítélő véleményt.  Ez félelemben tartja az iskolákat, ezért 

inkább elhallgatják az ügyeket, vagy fegyelmi tárgyalással gyorsan megszabadulnak a 

bomlasztó, netán közösségromboló személyektől, de arra is láttunk már példát, hogy 

egyszerűen szőnyeg alá söprik az ügyeket. 

Nagy veszteség lenne, ha ez így alakulna, hiszen ez ellentmond legfontosabb célunknak: a jó 

hangulatú, jó szellemű iskola kialakításának. Válságokkal tarkított világunk alapvető 

érdekévé vált, hogy a felnövekvő nemzedékek kezelni tudják vitás helyzeteiket, az iskolák 

tanulóikat az együttműködésre, toleranciára, a kompromisszumos megoldások keresésére 

készítsék fel. 

Az állami hivatalok szintjén látjuk - iszonyatos a túlterheltség, a bíróságok nem bírják 

hatékonyan kezelni az ügyeket, a bűnmegelőzés támogatása előtérbe kerül, hogy 
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tehermentesítse a bűnüldözést. Hát hol érdemes ennek a folyamatnak az elkezdését kiemelt 

célként kezelni, ha nem az iskolában? 

 

Mérlegelés, vagy jogkövetés? 

  A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (1) bekezdése szerint a fegyelmi és kártérítési 

felelősség megállapítását szolgáló, az intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a 

fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. „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.” 

Aki olyan szerencsés, hogy ismeri az alternatív vitarendezés hatását, a fegyelmi eljárást már 

csak végső, elkerülhetetlen megoldásnak szánja, és egy kicsit kudarcnak fogja fel. 

A tanulók kötelezettségeinek felsorolása a köznevelési törvény 46. § (1) bekezdésében kapott 

helyet. Az emberi méltóság és jogok tiszteletben tartása, az iskolai eszközök megőrzése 

mellett, az iskolákban a fegyelmi eljárást maga után vonó tipikus esetek az alábbiak: 

szándékos károkozás, az iskola létesítményei, felszerelései védelmének elmulasztása; a 

tanítási munkához nem szükséges és balesetveszélyes tárgyak bevitele az iskolába; meg nem 

engedett mobiltelefon-használat; alkohol- drogfogyasztás, drogbirtoklás- és árusítás; 

dohányzás, testi, lelki bántalmazás. 

Az enyhébb eseteknél a konfliktuskezelés konszenzuson alapul: a vitában álló felek maguk 

döntik el, hogy el tudnak-e jutni a megegyezésig, ennek természetét és feltételeit maguk 

szabják meg. Eljárásuk hangulata bizalmas és előítéletektől mentes, nem a „jogok és 

kötelességek”, hanem az „érzések és érdekek” mentén működik a fegyelmi eljárással 

szemben. Aki próbálkozott már a fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárással, 

próbálkozott a vitarendezés bármely alternatívájával problémát megoldani, az tudja, milyen 

erős nevelési hatást érhet el egy ilyen tárgyalás, és sokszor milyen katartikus hatású. Sokszor 

jöttem ki szomorúan, frusztráltan fegyelmi tárgyalásról, érezve azt, hogy a megbüntetett 

gyerek maga is áldozata valaminek. Az egyeztető tárgyalásról mindenki megkönnyebbülve 

jön ki, és gyakran a jó tett jóérzéssel tölti el a résztvevőket. 

A súlyosabb ügyeknél sem a büntetés a cél, hanem a belátáson alapuló jóvátétel. Támogató 

közeget biztosítunk mind az áldozatnak és az elkövetőnek, nem felejtve el az iskola tényleges 

feladatát, azt hogy mindez elsősorban nevelő hatással bír. Olyan megoldásokat segítünk 
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megtalálni, amelyek nem csak a vétkesekre koncentrálnak, hanem előtérbe helyezik a 

sértettek, hozzátartozók érdekeit és a számukra nyújtandó kártalanítást is, mivel az elfojtott 

érzelmi és egyéb szükségletek újabb és fokozódó konfliktushelyzeteket teremtenek. 

Iskolában dolgozó, gyakorló pedagógusként tudjuk, hogy mint ahogy nincs két egyforma 

ember, két egyforma eset sem létezik, annak ellenére, hogy az iskolai fegyelemsértéseket 

kategóriákba tudjuk azért sorolni. Erre szükség is van, a mi iskolánkban egy fegyelmező 

intézkedés beírása úgy történik, hogy a házirend megfelelő pontjára hivatkozunk, és ezt írjuk 

be az elektronikus naplóba. Ezt már a diákok is jól ismerik, a házirend bizonyos 

paragrafusaira olyan gyakran utalunk. Ennek ellenére egy-egy kacifántosabb eset 

súlyosságának megítélése vitára adhat okot. 

A fegyelmi tárgyalás során az alábbi állásfoglalást találtam egy 2009-es vizsgálat során 

oktatási jogok biztosának honlapján: Ha a tanuló vétkes kötelezettségszegése nem súlyos (a 

súlyosság mérlegelése a fegyelmi jogkör gyakorlójának a joga) az intézményi házirendben 

meghatározott elveknek megfelelően, a házirendben leírt fegyelmező intézkedés szabható ki. „ 

Eszerint a súlyosság megítélése a fegyelmi jogkör gyakorlójának a joga, és bár vele szemben 

alapvető elvárás, hogy mindig jogkövető maradjon, azért fülön csíphető egy kis szubjektivitás 

ebben a gondolatban. 

Azzal mindenki egyet ért, hogy a súlyosság megítélésében fontos szempont a szándékosság, 

és az, hogy először vétett-e hibát az elkövető. A büntetőjogban is kiemelt szempont az 

ismételt bűnelkövetés, de az iskolában fokozottan az! A 2011. évi CXC. törvény 58.§ (5) 

pontja is a legszigorúbb büntetéseket csak a rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetében engedi. Az 58. § (9) szerint a fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, 

értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. Azzal a tanulóval, 

aki egyszer megbotolva, valamiféle ostobaságot követ el, mindenképpen szükséges úgy 

eljárni, hogy megtörténjen a kárrendezés, azonnal kijavíthassa a hibáját, és morálisan 

továbbléphessen. Azonban a többszörösen elkövetett fegyelmi vétséget a 20/2012. ( VIII. 31.) 

EMMI rendelet 53.§ (4) bekezdése szerint a harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi 

jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.   

A pedagógiában alkalmazott büntetést a büntetőjogtól az különbözteti meg leginkább, hogy az 

előbbi jogilag szigorúan behatárolt büntetést szabhat csak ki, míg mi tekintettel lehetünk a 

gyerek személyiségére, tehetségére, szorgalmára, iskolai előéletére is. Természetesen az 

iskolai döntések szempontjából minden gyerek egyformán a „tanuló”, és a jogegyenlőség 
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kiemelt szempont, de rengeteg alternatívája van egy eset megoldásának. Befolyásolhatnak 

nevelési szempontok döntéseket, sőt a megismert körülmények az eljárás során egészen enyhe 

következményeket vonhatnak maguk után. Összegezve tehát az iskolában a jogszabályok 

követése kötelező, de minden esetben a pedagógia, és elsősorban a gyerek érdekeit nézve. 

Meddig terjed az iskola hatásköre? 

   Az iskola jogi eszközökkel, fegyelmezéssel csak a saját hatáskörébe tartozó eseteknél léphet 

fel. Ennek a területi hatálya az iskola területén történő esemény vagy olyan rendezvény, 

amely iskolai szervezésben folyik, de nem az iskola épületében (pl. egy szalagavató a városi 

sportcsarnokban vagy egy osztálykirándulás). A köznevelési törvény 58. § (12) szerint a 

gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában 

kell lefolytatni. 

Amennyiben a rendőrség vagy a gyámügy érdeklődése, jellemzéskérése vagy bármely más 

intézkedése alapján megtudjuk, hogy a tanuló bűnügybe keveredett, semmilyen tennivalónk 

nincs és nem is lehet, legfeljebb a környezettanulmány, a jellemzés elkészítése. A gyerekek 

fejlődéséért érzett felelősség szükséges, de nem terjed ki az iskolán kívül, a tanuló 

magánéletében történtekre. És a kettős büntetés igazságtalanságát kerülni kell! 

Ugyanez igaz arra az esetre is, mikor a kollégiumban, mint különálló intézményben követ el 

fegyelmi vétséget a tanuló. A köznevelési törvény 58.§ (11) bekezdése szerint „ 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 büntetésnek a 

fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az 

eljárás előbb indult.” 

Az iskolában elkövetett kötelességszegő magatartás többféle jogkövetkezményt vonhat maga 

után. Súlyos és vétkes kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárás következik. Azt azonban, 

hogy a tanuló által elkövetett cselekmény milyen súlyú, az iskola ítéli meg a házirendben 

lefektetett magatartási szabályok alapján. A tanuló fegyelmi felelőssége tehát kizárólag a 

tanulói jogviszonnyal összefüggő kötelességek megszegése esetén állapítható meg, más 

iskolán kívüli magatartása miatt vele szemben nem alkalmazható fegyelmező intézkedés.  

A pedagógusok, illetve az iskola akkor teljesítik a jogszabályokban lefektetett 

kötelezettségeiket, ha a kötelességszegő gyermekkel szemben a jogszabályok által 

szabályozott eljárás szerint járnak el, ennek garantálása közoktatási intézmény szakszerű és 

törvényes működésének biztosításáért felelős intézményvezető feladatkörébe tartozik.  
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Ezeket a házirendből a tanuló is pontosan ismeri: a tanköteles korú tanuló első igazolatlan 

mulasztása esetén az osztályfőnök köteles (általában az ellenőrzőn keresztül) értesíteni a 

szülőt, további mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálatot, a 10. óra után az illetékes 

gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, majd az 50. óra elérésével az iskola értesíti a 

gyámhatóságot, és felfüggesztik a családi pótlék folyósítását, és kezdeményezi a tanuló 

védelembe vételét. A házirendek szerint az iskola általában 15 igazolatlan óránál indít 

fegyelmi eljárást. De nem minden ilyen egyértelmű. 

Diákcsíny vagy bűntett? 

Sajnos a tudatlanság okozza a legtöbb problémát, hiszen a tanulóink nincsenek tisztában 

azzal, hogy a diákcsínynek hitt tettük súlyos következményekkel jár egy feljelentés vagy egy 

visszafordíthatatlan károkozás esetén. Elég csupán egy diáktársukat sarokba szorítani, a 

telefonját, ha csak rövid időre kiszedni a kezéből és az eset már kimeríti a személyes 

szabadság megsértésének és a rablásnak a fogalmát. Azt sem tudják, hogy ha egy füves 

cigarettába beleslukkolnak, és aztán továbbadják, akkor már nem csupán fogyasztók, hanem 

terjesztők is, és már nem is úszhatják meg eltereléssel az ügyet. Magánokirat - hamisításnak 

számít az ellenőrző aláírása a szülő helyett, de az még súlyosabb, ha egy ösztöndíjas 

szakmunkástanuló táppénzre jogosító orvosi igazolást hamisít, hiszen ez már közokirat 

hamisítása. Mindez tehát bűncselekmény, és sokszor azt tapasztalom, hogy a tanulóink, 

amikor lebuknak, elsápadnak és megdöbbennek, mert fel sem merül bennük, hogy milyen 

nagy bajba sodorták magukat. 

Egyik kiemelt feladatunk tehát a tanulóink tájékoztatása, hiszen tudatlanságból elkövetőkké 

válnak. Ez a bűnmegelőzési stratégia fő célja is. Ugyanakkor a mi szerepünk annak a 

felismerése, hogy ha már hibát követett el a diákunk, mentsük, ami menthető, és az iskolán 

belüli fegyelmezés valamely formájával tartsuk kordában az ügyet. 

Gyakori probléma az iskolai rongálás. A köznevelési törvény 59.§ (2) b) bekezdése 

meghatározza a kártérítés mértékét: „ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan 

cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a legkisebb 

munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi 

összege. ” Azonban, ha módunk van rá, természetesen a károkozás elítélése mellett - meg kell 

adnunk a károkozás helyreállításának lehetőségét. Vagyontárgy megrongálásakor a dolog 

eredeti állapotának helyreállítása egy megállapodás eleme lehet, illetve az intézmény is 
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megelégedhet azzal, ha a károkozó/károkozók helyreállítják az eredeti állapotába az 

intézmény valamely felszerelését. 

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a szakmunkásképzéssel foglalkozó iskolákban, minden hétre, 

jó esetben hónapra jut egy verekedés. Természetesen ezeket nem lehet elbagatellizálni, de ha 

a tanulók először keverednek ilyen fegyelemsértésbe, meg kell találnunk számukra e 

megoldást az egyeztető eljárással, ha a feltételek meg vannak hozzá. A verekedés 

szabálysértés, ha testi sérülés is bekövetkezik, akkor már testi sértés, vagyis bűncselekmény. 

Néhány híradó megtekintése után kikupálódva ismerjük a kategóriákat: egy zúzódás, 

horzsolás nyolc napon belül gyógyul, vétségnek számít, de egy súlyos testi sértés már pl. 

csonttöréssel járhat. Ha mentőt hívunk, a tanuló ügye kikerül az iskolából, a kórházi ellátás 

törvényszerű, a feljelentés hivatalból megtörténhet. 

A könnyű testi sértés alapesete csak magánindítványra üldözendő, azaz szükséges, hogy a 

sértett kifejezetten akarja, hogy az elkövetőt megbüntessék. 

Bűncselekmény esetén bárki tehet feljelentést, ugyanakkor a magyar büntetőjogi rendszerben 

nincsen általános feljelentési kötelezettség. A hatályos magyar büntetőjogban csak néhány 

olyan bűncselekmény van, melyek esetében a bűncselekmény feljelentésének elmulasztása 

önmagában bűncselekményt valósít meg.  

A fentiekből következően az intézményen belüli kötelességszegő, esetlegesen 

bűncselekményt megvalósító cselekmények esetén a pedagógusok, az iskolavezetés 

megítélése, lelkiismerete jelenti a határt. Minden esetben a körülmények mérlegelése alapján 

kell eldönteni, hogy mely esetekben látják szükségesnek, hogy rendőrségi feljelentés tegyenek 

az iskola vezetői. 

A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 1991. évi LXIV. törvény 2. 

§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. Törvény (Ptk.) alapján: A gyermek 

ügyében történő döntéshozatal során kötelező mérlegelési szempont-prioritás a gyermek 

érdeke.  

Minden eset más, és minden eset egyéni elbírálást igényel.  

Rendkívül fontos feladatunk a szándékosság megítélése. Ha bármely fél rendőrségi 

feljelentést akar tenni, akkor megteszi, és már csak a pártfogói vagy büntetőjogi közvetítés 

lehet a megoldás. A verekedés minden esetben elítélendő, agresszív tevékenység. Ha már 
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megtörténik, akkor nekünk a bölcs ítélkezés keresése marad, az hogy a sebeket szó szerint és 

képletesen is begyógyítsuk. A felelősség kérdése súlyos mértékben felvetődik ilyenkor. 

A tanulók közötti agresszió, verekedések, bántalmazások esetében a legösszetettebb a 

feladatunk. Egy súlyos iskolai verekedés megfelelő kezelése az egyik legnehezebb feladat a 

fegyelmezés kérdéskörében: súlyos sérelmek, felkavart indulatok, megrendült tekintélyek, 

vérző orrok, gyűlölködő tekintetek kavalkádjában nehéz eligazodni. A tanulói 

bántalmazásokkal összefüggésben gyakran bonyolíthatja a kérdést a pedagógusok 

mulasztásának, felelősségre vonásának kérdése is, miért nem észlelték, előzték meg a 

konfliktust, volt-e ügyeletes tanár a helyszínen. A nevelési-oktatási intézményben előforduló 

tanulói bántalmazások esetén mindig felmerül az intézmény felügyeleti kötelezettségének 

kérdése. A törvény szerint ugyanis a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a 

rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséről, a tanuló- és gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és 

megszüntetéséről.  Ezen feladatok teljesülése a közoktatási intézményvezető felelősségi 

körébe tartozik. A felügyelet a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről 

történő gondoskodás, attól a pillanattól, amikor megjelenik az iskolában, addig ameddig 

engedélyezetten el nem hagyja. A tanulók egészségét és biztonságát biztosítani kell. A 

pedagógusok kötelessége a balesetek megelőzése, folyamatos figyelem a tanulók közötti 

konfliktusok megakadályozása érdekében, amelyek a tanulói bántalmazásokhoz vezetnek.  

Véleményem szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy védjük a tanulóinkat, és ha a 

vétkes tettét nem ítéljük meg aljas szándékúnak, a sértett felet igyekezzünk rábeszélni az 

egyeztetési eljárásra. Fontos a sértett féllel megismertetnünk az alternatív vitarendezésben 

rejlő lehetőségeket, és amennyiben a felkorbácsolódott érzelmek megnyugodnak, meg kell 

próbálnunk ebbe az irányba terelni a konfliktuskezelést. A büntetésnek megtorlás jellege van, 

amely csak nagyon szélsőséges esetben eredményezhet elégtételt. A resztoratív módszerrel 

középpontba kerül a problémamegoldás, a kényszerítő eszközök minimálisak, az önként 

vállalt helyreállító magatartás által bevonódik az elkövető, kialakulhat az egymás megértésére 

épülő együttműködés. Mint ahogy az okozott sérelmeknek is rengeteg típusát fel lehetne 

sorolni itt, a jóvátételnek is ezer féle megoldása születhet. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy ismertessük az iskolánkban történt esetek felhasználásával, 

hogy milyen veszélyei vannak az egyszerű diákcsínyek bűnténnyé válásának. Ne várjuk meg, 

hogy minderre akkor ébredjenek rá, amikor már ujjlenyomatot vesznek róluk, hiszen 

kieshetnek a normális kerékvágásból, bírósági tárgyalásokra kell járniuk hónapokig, évekig, 
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priuszosok lesznek és egész életükben a megbélyegzettség kíséri őket. Ez a régi szemet 

szemért, fogat fogért elvét idézi, és egy pedagógus nem lehet ennek az elvnek a híve. Meg 

kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tanulók szembesüljenek tetteik következményeivel, 

felelősségtudat alakuljon ki bennük - hiszen a törvény nem tudása nem mentesít annak 

következményei alól. 

Vegyünk-e igénybe külső segítséget? 

Egy iskolai konfliktus, fegyelemsértés során a legfontosabb az agresszív tanulói magatartás 

okainak a feltárása. Az egyeztetési eljárás során nagyon sokat tudhatunk meg a háttérben rejlő 

problémákról, de nem várhatjuk el egy iskolában, hogy pszichológusként, jogászként tudjuk 

megtalálni az okokat és megmutatni a kiutat. Be kell vonni tehát az iskolán kívüli segítséget. 

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez elég döcögősen megy. Pedig tudnunk kell, meddig 

tart kompetenciánk.  

Sok esetben a konfliktus komolysága miatt szükséges a beavatkozás. A megállapodás része 

lehet, hogy az elkövető és a szülő vállalja a kapcsolatot az ajánlott szervezettel. A szülők 

gyakran egyszerűen szégyellik elvinni gyermeküket a pszichológushoz, inkább nem vesznek 

tudomást a gondokról.  A segítség elfogadtatásában az egyeztető pedagógusok sokat tehetnek, 

hiszen megértethetik, hogy ez fontos feltétele lehet a kárrendezésnek. 

Az intézményvezető hatáskörébe tartozik, hogyha a nehezen fegyelmezhető gyermeknél 

magatartási zavart,  beilleszkedési nehézséget észlel, küldje el a nevelési tanácsadóhoz, hiszen 

valószínű, hogy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. A Családsegítő 

Szolgálat a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet. A 

Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő Szolgálattal szorosan együttműködik.  Elsődleges 

feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. A Nevelési Tanácsadó – mely a 

pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozik - feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, 

magatartási rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján 

szakvélemény készítése, a pszichológiai tanácsadás, lélektani hátterű családgondozás.  

Ha tudomásunkra jut bármilyen súlyosabb bűncselekmény, azonnal jelentsük az illetékes 

hatóságoknak.  A rendőrség tevékenységi körébe  tartozik a bűnmegelőzési munka, melynek 

során célzott bűnmegelőzési programokkal, tájékoztató- és jogpropaganda előadásokkal 

ismertetik a korosztályt leginkább érintő jogsértések jellemzőit.  

Az erőszakos viselkedés kezelése összetett feladat, a legfontosabb a különböző szakemberek 

munkájának összehangolása.  
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A legfontosabb: a megelőzés 

  Az, ha egy gyerek erőszakosan viselkedik, általában nem előzmény nélkül történik, 

hátterében sokféle kiváltó ok állhat. A magatartási problémák már az óvodába kerüléskor 

kirajzolódnak, ezért a szakembereknek feladata ennek felismerése, ha szükséges segítő 

hálózat kiépítése. Amikor az agyongyötört, megaláztatások sorát átélő gyereknél szakad el a 

cérna, és bár csöppet sem helyesen, de érzelmileg érthetően üt, nem ő az egyedüli felelős a 

tettéért. Minél hamarabb felismerjük ezeket a problémákat, annál hamarabb történik meg a 

beavatkozás, a késői felismerés már nehezebb  kezelést igényel. 

Abban az iskolában, ahol erre odafigyelnek, meg van a hozzá értő szakembergárda: figyelmes 

pedagógusok, osztályfőnökök, szakoktatók, iskolapszichológus. Minél többen hisznek az 

alternatív vitarendezés fontosságában, annál eredményesebb a hatásfoka: javulhat az iskola 

légköre, a tanárokat jobban tisztelik a tanítványaik, csökken a fegyelmi-jogi eljárások száma 

és mindez az oktatás eredményességére is hathat. Alapvető kritérium, hogy minden lehetséges 

esetben tanulóink ügyének intézésekor mellőzzük a bírói eljárást úgy, hogy az emberi jogokat 

és a törvényes biztosítékokat teljes mértékben betartjuk. Az iskolai fegyelemsértést 

elsősorban az adott oktatási intézményben kell elbírálni. Emellett fontos a segítőháló aktívabb 

használata, és a megfelelő segítő szervezetek – a jelenleginél - intenzívebb bevonása. 

 

                                                           Szuláné Zsilinszki Gabriella 

 

 


